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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2021-06-22

Dnr SON 2019-2

Social- och omsorgsnämnden

Delegationsordning, revidering
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Delegationsordningen revideras enligt social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden beslutade den 26 maj att revidera nämndens
delegationsordning.
Det har framkommit behov av att komplettera delegationer redan nu med
beslut om tilldelning i samband med upphandling, beslut om tillstånd för
detaljhandel och partihandel av tobaksvaror, samt delegation till handläggare
vid sociala jouren att under jourtid kunna placera barn i kontrakterade jourhem.
Förvaltningen föreslår att social- och omsorgsdirektören ges delegation att fatta
tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling. Handläggare som tilldelats
ansvar för beredning av ansökningar om tillstånd för detaljhandel respektive
partihandel av tobaksvaror föreslås få delegation att fatta gynnande beslut.
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om ny hantering av
verksamhetsuppdrag till kommunens egenregi föreslås samtidigt delegationen
att teckna avtal/verksamhetsuppdrag särredovisas.
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Bakgrund och förslag
Delegationsordningen reviderades av social- och omsorgsnämnden den 26 maj
2021. Under rubriken B. Ekonomi, vid B:7, delegeras till förvaltningschefen
med biträdande förvaltningschefen som ersättare att teckna
avtal/verksamhetsuppdrag. Tidigare hade även förvaltningschef delegation att
fatta tilldelningsbeslut. Social- och omsorgsnämndens delegationsordning som
antogs i maj behöver kompletteras med denna delegation.
Kommunstyrelsen har också beslutat om en ny hantering av
verksamhetsuppdrag till Leanlink. Den innebär bland annat att kommunens
egenregi i fortsättningen inte ska lägga anbud på verksamhet som nämnden
upphandlar. Det finns därför också skäl att sära på delegationen att teckna avtal
respektive verksamhetsuppdrag.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår mot denna bakgrund att B:7 i
delegationsordningen revideras och får följande lydelse:
- B:7a Teckna avtal inklusive fatta tilldelningsbeslut.
Förvaltningschef är delegat med biträdande förvaltningschef som ersättare.
- B:7b Teckna verksamhetsuppdrag.
Förvaltningschef är delegat med biträdande förvaltningschef som ersättare.
Handläggare vid sociala jouren har delegation att under jourtid besluta om
placering av barn i HVB respektive placering av barn och unga i stödboende.
Under jourtid behöver handläggare vid sociala jouren kunna besluta om
placering av barn i kontrakterade jourhem för tillfällig vård och fostran. Denna
delegation har funnits i tidigare delegationsordningar men föll bort i den
senaste revideringen.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår mot denna bakgrund att C:7 i
delegationsordningen kompletteras med delegation för handläggare vid sociala
jouren att besluta om placering av barn i jourhem för tillfällig vård och fostran.
Som noteringar/villkor för delegationen gäller att handläggare under
tjänstgöring vid sociala jouren har beslutanderätt endast i akuta situationer som
inte kan vänta.
Enligt lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd,
bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror. Tillstånd för
detaljhandel ska enligt 5 kap 3 §, sökas i den kommun där försäljningsstället är
beläget. Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som
vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom
landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.
I delegationsordningen som fastställdes av social- och omsorgsnämnden den 26
maj 2021, saknas delegation att meddela tillstånd.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att samma princip för meddelande
av tillstånd för servering av alkohol enligt alkohollagen ska gälla även för lag
tobakslagen. Det innebär att alkoholhandläggarna ges delegation att fatta
gynnande beslut om tillstånd att försälja tobaksvaror. Beslut om avslag på
tillstånd att försälja tobaksvaror i detalj-eller partihandel fattas av social-och
omsorgsnämnden.
Under E vid Övriga beslut som innefattar myndighetsutövning föreslås:
- E:33a Beslut om tillstånd för detaljhandel av tobaksvaror.
I kolumnen noteringar/villkor antecknas att delegationen gäller endast bifall.
- E:33b Beslut om tillstånd för partihandel av tobaksvaror.
I kolumnen noteringar/villkor antecknas att delegationen gäller endast bifall.
Delegater är handläggare med enhetschef som ersättare
Utgångspunkter för prövning av tillstånd för detaljhandel respektive
partihandel av tobaksvaror är reglerade i tobakslagen.
Samråd
Samråd har skett med juridikenheten som inte har något att erinra mot
förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
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