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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Louise Ursing

2022-05-31

Dnr SON 2019-2

Social- och omsorgsnämnden

Delegationsordning, revidering
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Delegationsordningen revideras enligt social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Ärende
Från och med den 1 juli 2022 kommer lagen om vård av unga, LVU och
socialtjänstlagen att delvis ändras samt få tillägg utifrån propositionen
2021/22:178, barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat. Med
anledning av detta finns behov av ändringar och tillägg i delegationsordningen.
Den 1 oktober 2021 trädde nya föreskrifter och allmänna råd i kraft avseende
socialnämndernas utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap
och när barn har tillkommit genom assisterad befruktning av ensamstående
(HSLF:FS 2021:64). Detta medförde att endast en typ av protokoll ska
användas vid dessa typer av utredningar, oavsett omständigheter. Punkter
avseende detta i delegationsordningen behöver därför revideras.
I förvaltningens förslag till revidering har hänsyn tagits till åsikter från
verksamheterna. Förslaget till ändringar har samråtts med juridikenheten.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna förslagen till revideringar.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – revidering av delegationsordning SON 2022-05-31
Bilaga: Delegationsordning
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Bakgrund
Delegationsordningen reviderades senast av social- och omsorgsnämnden den
17 november 2021.
Förvaltningen har uppmärksammat behov av ändringar och tillägg i
delegationsordningen på grund av ändringar i lag samt införandet av nya
föreskrifter och allmänna råd.
Med anledning av införandet av lex lilla hjärtat (prop. 2021/22:178) föreslås
följande ändringar och tillägg.
-

Med anledning av att 6 kap. 8 a och b §§ socialtjänstlagen införs den 1
juli 2022 föreslås dessa paragrafer läggas till under rubriken D:9 som
för närvarande avser 6 kap. 8 § socialtjänstlagen. Delegat är fortsatt
utskott.

-

F:11 föreslås strykas eftersom 13 § tredje stycket LVU kommer att utgå
från och med den 1 juli 2022.

-

Som ett nytt F:11 föreslås 13 b § LVU, som införs den 1 juli 2022,
läggas till. Delegat för beslut enligt denna paragraf är utskott.

-

Avseende 13 c § LVU, som införs den 1 juli 2022, föreslås denna
läggas till under rubriken F:12. Delegat för beslut enligt denna paragraf
är utskott.

-

21 b § LVU införs den 1 juli 2022 och föreslås införas under rubrik
F:16. Delegat för beslut enligt denna paragraf är utskott.

-

Möjlighet att besluta om provtagning av föräldrar eller vårdnadshavare
införs den 1 juli 2022 i 32 a § och 32 b §§ LVU. Med anledning av
detta föreslås rubrik F:31 omfatta 32 a § LVU och rubrik F:32 omfatta
32 b § LVU. Delegat för båda dessa paragrafer är utskott.

Med anledning av ikraftträdandet av nya föreskrifter och allmänna råd
avseende socialnämndernas utredning och fastställande av faderskap och
föräldraskap föreslås följande revideringar.
-

Under rubriken E:8 föreslås enligt FÖR-protokoll ersättas med enligt
U-protokoll.

-

Under rubriken E:9 föreslås enligt Ä och FÖR-protokoll ersättas med
enligt U-protokoll.

-

Rubrikerna E:10 och E:11 föreslås utgå eftersom bekräftelse enligt
dessa protokoll ersatts med bekräftelse enligt U-protokoll, vilka
omfattas av E:8 och E:9.
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-

Under rubriken G:10 föreslås delegat ändras från enhetssamordnare till
enhetschef. Ersättare för delegat föreslås ändras från enhetschef till
avdelningschef.

Samråd
Samråd har skett med juridikenhet som inte har något att erinra mot förslaget.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

