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Socialnämnden 

Revidering av delegations- och arbetsordning för socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  revidera delegations- och arbetsordning för socialnämnden enligt följande 
 
I nedanstående delegationsbeslut ändra delegat till socialsekreterare. 
 
Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
6 1 Beslut om att inleda utredning 

och att inleda utredning oavsett 
den enskildes samtycke 

SoL Specialisthandläggare 
Socialsekreterare 

 

  
I nedanstående delegationsbeslut inkludera nämndens upphandlade verksamheter samt ändra 
längden på delegationsbeslutet. 
 
Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
6 26 Öppenvård och 

programverksamhet i de 
interna och upphandlade 
verksamheterna  
-Under 6 månader 0-6 månader 
-Över 6 månader 7-24 månader 
25- månader 

SoL  
 
 
 
Socialsekreterare 
Specialisthandläggare 
Individutskott 

 

 
Stryka nedanstående delegationsbeslut och istället hänvisa till delegationsbeslut 6:26 
(ovanstående). 
 
Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
6 23 Bistånd i form av hemterapeut 

intern praktiskt/pedagogiskt 
max 15 timmar per vecka 
under 1 år, ska följas upp och 
utvärderas var tredje månad. 

SoL Specialisthandläggare 
 

 

 
 



Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
6 24 Bistånd i form av hemterapeut 

intern behandlingsmässiga 
metoder eller 
familjebehandlare max 3 
timmar per vecka under 1 år, 
ska följas upp och utvärderas 
efter 4 månader. Därefter var 
tredje månad.  

SoL Specialisthandläggare 
 

 

 
Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
6 25 Bistånd i form av barnstöd 

inom intern verksamhet max 1 
år, ska följas upp och utväderas 
efter 6 månader.  

SoL Specialisthandläggare 
 

 

 
I nedanstående delegationsbeslut inkludera alla HVB då nämndens ramavtal avseende HVB 
för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik löper ut den 30 juni 2015.  
 
Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
7 11 Bistånd i form av HVB i högst 

6 månader enligt kommunens 
ramavtal  
Bistånd i form av placering i 
interna och externa HVB 
0-6 månader 
7- månader   

SoL Specialisthandläggare 
Individutskott 

 

 
Införa nedanstående delegationsbeslut som nya delegationsbeslut.    
 
Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
8 10 Beslut om bistånd till 

bostadssocialt kontrakt efter tre 
år 

SoL Gruppledare  

 
Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
8 11 Återkallande av beslut om 

bistånd till boende 
(bostadssocialt kontrakt) 

SoL Enhetschef  

 
Sammanfattning 
Under våren har nämndens förvaltning haft i uppdrag att utvärdera individutskottens arbete 
avseende delegation och riktlinjer från nämnd till tjänsteman. Planeringen var att till nämnden 
den 18 juni presentera förslag på mer omfattande förändringar i nämndens delegations- och 
arbetsordning.  
 



Förvaltningen ser dock behovet av ytterligare tjänstemannaberedning innan ett mer 
omfattande förslag till förändringar presenteras. Förvaltningen har för avsikt att återkomma 
till nämnden med nytt förslag i septembernämnden. 
 
I väntan på nämnden i september har förvaltningen några förslag på förändringar i 
delegations- och arbetsordningen. Första förslaget möjliggör för nämnden att i högre 
utsträckning uppnå lagstadgade krav avseende beslut att inleda eller inte inleda utredning när 
ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Resterande förslag medför att flera beslut om olika 
insatser kan fattas av tjänstemän och därmed minska antalet ärenden till individutskotten.  
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