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Justering av socialnämndens delegationsordning
Delegationsordningen avseende socialnämndens verksamheter har justerats
under hösten 2009 och våren 2010 avseende vissa verksamheter. På grund
av förändringar i lagstiftningen och i organisation föreslås ytterligare justeringar i vissa av delegationerna.
Från och med augusti 2010 har en ny paragraf förts in i föräldrabalken (FB).
Det är FB 6 kap 15 c § som handlar om umgängesstöd. I stället för att utse
en kontaktperson vid umgänge (beslut enligt SoL) ska handläggaren verkställa ett beslut som tingsrätten fattat. För att detta ska fungera föreslås att
förste socialsekreterare får delegation att besluta om förhöjt arvode för kontaktperson enligt föräldrabalken.
Avseende beslut inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om öppen psykiatrisk vård och LPT/LRV i öppen vård
beslutar handläggare på biståndsenheten funktionsnedsättning om ärenden
där personer är under 65 år. Från den dag personer fyller 65 år beslutar
handläggare på äldreenheten. Därav behöver handläggare på äldreenheten
ges motsvarande delegationer inom LSS och psykiatri
Enligt nu gällande delegationsordning har enhetschef delegation att besluta
om hemtjänstinsatser över 120 men under 150 timmar per månad. Över 150
timmar beslutas av socialutskottet. Då behov av utökning av hemtjänstinsatser över 150 timmar kan uppstå med kort varsel och måste verkställas omgående föreslås att enhetschef för äldreenheten erhåller delegation att fatta
dessa beslut i avvaktan att socialutskottet beslutar om insats.
Enligt riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen är vistelsetiden på korttidsvistelse maximerad till tre månader. Biståndshandläggarna har delegation
att fatta beslut upp till denna nivå. När en person beviljats särskilt boende
men vistas på korttidsvistelse i avvaktan permanent plats kan vistelsetiden
bli längre. Äldreenheten behöver i dessa fall kunna fatta beslut om ytterligare tid i korttidsboende i avvaktan erbjudande om permanent plats i särskilt
boende.
I delegation om avgifter enligt kommunens riktlinjer föreslås en ändring av
funktion som fattar beslut. I nuvarande delegation anges att avgiftshandläg-
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gare beslutar men då den funktionen inte är aktuell föreslås en ändring till
att assistent beslutar.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ändringar i nämndens delegationsordning enligt beskrivning i tjänsteutlåtande 2010-11-24.
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