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Till
Socialtjänstnämnden

Kompletteringar till socialtjänstnämndens delegationsordning
(1 bilaga)
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner i tjänsteutlåtandet föreslagna kompletteringar
till delegationsordningen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Ändringarna i delegationsordningen berör områdena Förvaltningsorganisation/delegater inom organisationen, Ekonomi, upphandling m.m., Personalärenden, samt Individärenden.

DNR
SID 2 (2)

Bakgrund
Socialtjänstnämnden fastställde den 4 januari 1999 delegationsordning för sin
verksamhet. Delegationsordningen har reviderats enligt nämndens beslut den
29 april 1999, den 12 december 2000, den 26 april 2001, den 25 september
2001, den 19 december 2001 samt den 25 mars 2003.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
berörda chefer inom förvaltningen.
Förvaltningens förslag
De förändringar som föreslås nedan har markerats i bilagt förslag till ändrad
delegationsordning. Därutöver har vissa redaktionella förändringar gjorts.
Förvaltningsorganisation/delegater inom organisationen
Verksamhetssekreterarna inom LSS-kollo har införts som delegater. De föreslås få i huvudsak samma delegation som gäller för institutionschefer och deras
delegation återfinns inom ekonomi- och personalområdena. Verksamhetssekreterarna inom LSS-kollo fungerar i praktiken som arbetsledare för kollopersonalen och det är angeläget att enhetschefen avlastas uppgiften att fatta delegerade
beslut inom detta område.
Verksamhetsledare har införts som delegat med samma delegation motsvarande institutionschefer. Inom HVB barn och ungdom används numera denna beteckning istället för institutionschefer.
Ekonomi, upphandling m.m.
Chefen för enheten för stadsövergripande boendeenheter har införts som delegat vad gäller att träffa avtal och teckna kontrakt för egna verksamhetslokaler,
uthyrning samt uppsägning av dessa.
Individärenden
Under 2003 gjordes ett tillägg till socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 1 §. Tillägget
handlar om överflyttning av ärende till annan kommun när man inte kommer
överens. Den kommun där frågan kommit upp kan ansöka om överflyttning av
ärendet hos den länsstyrelse där den andra kommunen ligger.
Enligt delegationsordningen är framställan om överflyttning av ärende till annan kommun eller stadsdelsnämnd samt mottagande enligt SoL 16 kap. 1 § delegerat till sektionschef. Efter samråd med juridiska avdelningen föreslås att
även ansökan om överflyttning av ärendet hos den länsstyrelse där den andra
kommunen ligger, delegeras till sektionschef.
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