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Tjänsteskrivelse
Social-och omsorgsförvaltningen
Arne Linder

2019-09-06

Dnr SON 2019-2

Social- och omsorgsnämnden

Ändring i delegationsordningen
Förslag till beslut
1. Rätten att besluta enligt 6 a § ges till nämndens utskott.
2. Rätten att besluta enligt 9 b § andra stycket lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) ges till ordförande och förordnad
ledamot i social- och omsorgsnämnden.
3. Rätten för förordnad ledamot gäller i enlighet med gällande
tjänstgöringsschema.
4. Rätten att överklaga beslut från Migrationsverket avseende ansökning om
statlig ersättning ges till avdelningschef och till förvaltningsjurist
5. Nämndens delegationsordning revideras i enlighet med förslagen i
föreliggande tjänsteskrivelse.
Ärende
Med anledning av ändringar i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
lagöverträdare (LVU) samt tillägg i socialtjänstlagen behöver social- och
omsorgsnämndens delegationsordning revideras.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Förvaltningen har också uppmärksammat att det saknas delegation för
tjänsteman inom social- och omsorgsförvaltningen att överklaga beslut från
Migrationsverket i samband med ansökningar om statlig ersättning enligt lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förvaltningen bedömer att
beslutanderätten att överklaga ges till avdelningschef inom den verksamhet
som berörs respektive förvaltningens jurist.
Förslagen är framtagna tillsammans med förvaltningens jurist.
______________
Beslutsunderlag:
Ändring delegationsordning september 2019.docx
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Bakgrund
Förändringar i LVU.
Den 1 september 2019 träder vissa ändringar i LVU i kraft, som avser
möjligheten för ”socialnämnden” att omedelbart omhänderta barn för tillfällig
vård även om svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård
enligt samma lag. Lagtexten hänvisar till det regelverk som gäller i
internationella situationer.
Av förarbete (Reg. prop.2018/19:102) till lagändringen framgår att syftet med
lagregeln är att alla barn som vistas i Sverige ska kunna skyddas om
förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda. Där anges också att
lagändringen ger förutsättning för att en sådan tillfällig vård ska kunna fortsätta
genom att förvaltningsdomstolen, efter ansökan av socialnämnden, kan medge
en förlängning. En förlängning kan ske för två månader åt gången och under
högst ett år i följd.
Förutom ändringarna i LVU har tillägg gjorts i 10 kap. 4 § socialtjänstlagen
(SoL). Den bestämmelsen reglerar möjligheten att delegera vissa typer av
beslut endast till en ”särskild avdelning” som består av ledamöter och ersättare
i en nämnd. Där påtalas att beslut enligt 6 a § LVU är ett sådant beslut. Dock
finns en motsvarighet i den bestämmelsen som också gäller för beslut enligt 6 §
samma lag, som reglerar möjligheten till omedelbart omhändertagande av
unga, vilket innebär att beslutanderätten även i det nya fallet kan utövas av
nämndens ordförande eller någon förordnad ledamot med den så kallade
kompletterande beslutanderätten (ex. se 6 § andra stycket, 11 § tredje stycket
och 27 § andra stycket samma lag).
I likhet med vad som gäller för omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
så ska nämnden även vid omedelbart omhändertagande i anslutning till
”tillfällig omhändertagande” låta sådan vård upphöra om den inte längre
behövs (9 b § andra stycket LVU). Sådana beslut är ofta kringgärdade av krav
på stor skyndsamhet och det är därför rimligt att uppdra beslutanderätten till
den krets som nämnden bedömer ska inneha den kompletterande
beslutanderätten.
I uppräkning av de beslut som är möjliga att delegera till särskild avdelning
nämns inte beslut att ansöka om fortsatt tillfällig vård enligt 9 a § LVU. Detta
torde innebära att sådana beslut inte kan delegeras. Den slutsatsen kan dras av
rättsläget beträffande möjligheten att delegera beslut enligt 14 § LVU
(hemlighållande av vistelseort och umgängesbegränsning).
Statlig ersättning
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I samband med att kommunen förändrade sin nämndorganisation delades
uppgifter, som tidigare legat hos den dåvarande socialnämnden, upp på de nya
nämnderna. Genom ett förbiseende saknas därför hos social- och
omsorgsnämnden möjligheten för tjänsteman att fatta vissa beslut i samband
med ansökningar om statlig ersättning enligt lag (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. Det gäller då att överklaga ogynnsamma, för kommunen,
beslut om ersättning från Migrationsverket.
Bedömningen görs att det är mest lämplig och effektivt om beslutanderätten att
överklaga ges till avdelningschef inom den verksamhet som berörs. Därtill för
att säkra tillgång till sakkunnig beslutfattare bör även samma rätt ges till
förvaltningens jurist.
Förslagen är framtagna tillsammans med förvaltningens jurist.
Övrigt
I strävan att öka tydligheten i de dokument som är en mycket viktig del i
handläggning av myndighetsutövningsärenden har uppdagats ett antal punkter i
nämnden delegationsordning som behöver förtydligas och även ändras i någon
liten del.


Skrivningen på sidan 1 (i delegationsordningens förtext) andra stycket
ersätts ordet ”överföring” med ordet ”uppdrag” som då bättre korrelerar
med lagtexten. Motsvarande förändring görs i tredje stycket. I tredje
stycket efter första meningen kompletteras med texten ”Nämnden kan
dock genom eget handlande föregripa en delegats beslut”. Viss
redaktionell förändring krävs i textens utformning.



Anmärkningen sidan 28 vad gäller ordförandes möjlighet att enligt 6
kap. 39 § kommunallagen att besluta på nämndens vägnar i brådskande
situationer revideras så att hänvisningen till 10 kap. 4 och 5 §§
socialtjänstlagen tas bort. Anledningen är att nuvarande skrivning har
lett till missförstånd vad gäller ordförandes beslutanderätt i vissa
situationer.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Skickas till:
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Berörda delegater
Cecilia Salomonson

