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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2021-10-25

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 23 juni 2021, § 134, att revidera
nämndens delegationsordning.
Med anledning av bland annat ett beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen som
behandlar nämndens möjligheter att delegera ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild finns behov att revidera delegationsordningen i enlighet
med domstolens tolkning av lagstiftarens krav.
I förvaltningens förslag till revidering har även hänsyn tagits till synpunkter
som inkommit från verksamheterna efter nämndens senaste revidering i juni
2021. Förslaget till ändringar har samråtts med juridikenheten.
Social- och omsorgsnämnden förslås godkänna förslagen till revideringar.
__________
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Bakgrund
Delegationsordningen reviderades senast av social- och omsorgsnämnden den
23 juni 2021, § 134.
Förvaltningen har uppmärksammats på behov av att ändra i delegationsordningen till följd av beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen. Därutöver finns
behov av att förtydliga några delegater samt göra några justeringar.
-

Under rubriken A föreslås en ny delegation: ”Delgivning av
kallelse till muntlig förhandling”. Nämnden föreslås delegera till
handläggare att svara på delgivning i sina egna ärenden.
Denna delegation föreslås läggas först som A:8 och övriga
delegationer under A förskjuts uppåt i numreringen.

-

Under rubriken C:7, C:9 och C:10 föreslås nämnden även ge
handläggare vid sociala jouren delegation att fatta beslut under
tjänstgöring vid sociala jouren.

-

Under rubriken C:8 och i fortsättningen i delegationsordningen
förtydligas hänvisningen till delegaten ”Förordnad ledamot” till
”Förordnad ledamot med kompletterande beslutanderätt”. I
kommentaren föreslås noteras: Se tjänstgöringsschema.

-

Under G:3 stryks enhetssamordnare och enhetschef som delegat
respektive ersättare. Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får
beslutanderätten inte delegeras till tjänsteman när det gäller
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Enligt beslut i Högsta
Förvaltningsdomstolen den 21 september 2021 i mål nr 5418-21,
är beslut att överklaga förvaltningsdomstols avgörande i fråga om
omedelbart omhändertagande enligt LVU, beslut som rör
myndighetsutövning och som är av större vikt.

-

Som ett nytt B:15 föreslås en komplettering till förvaltningschefens delegation från social- och omsorgsnämnden 2020-11-25,
§ 212, att årligen justera avgifterna för kost och boende vid
insatser med stöd av lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade respektive socialtjänstlagen. Social- och
omsorgsnämndens delegation har stöd i kommunfullmäktiges
beslut den 8 december 2020, § 309.

-

Som ett nytt stycke under rubriken Delgivning i ingressen till
delegationsordningen föreslås följande tillägg.
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”Delgivning av kallelse till muntlig förhandling: se delegation
A:8.”
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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
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

