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SOCIALNÄMNDEN  

Marie Björkman, Linnea Lundström Socialnämnden 

 2020-04-22 

 

 

Justeringar i socialnämndens delegationsordning 

Sammanfattning 

Beslutanderätten inom socialnämndens ansvarsområde framgår av nämndens 

delegationsordning. Denna antogs av socialnämnden den 26 september 2012 och 

har därefter löpande reviderats, senast i december 2019. 

 

För närvarande pågår en omfattande revidering av samtliga nämnders 

reglementen. När detta är genomfört kommer även samtliga 

delegationsordningar att behöva revideras utifrån en gemensam grundstruktur. 

 

När detta mer omfattande arbete ska påbörjas är i för närvarande inte beslutat, 

och då det finns behov av vissa enstaka justeringar föreslås att dessa införs i 

nuvarande delegationsordning i avvaktan på den mer omfattande revideringen. 

De föreslagna ändringarna redovisas i bilaga till detta tjänsteutlåtande.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna justeringar i socialnämndens 

delegationsordning.  

Ärendet 

Beslutanderätten inom socialnämndens ansvarsområde framgår av nämndens 

delegationsordning. Denna antogs av socialnämnden den 26 september 2012 och 

har därefter löpande reviderats, senast i december 2019. 

 

Av delegationsordningen framgår vilken delegat som får besluta i vilken typ av 

ärenden. Där framgår också vilken typ av ärenden som socialnämnden inte kan 

delegera vidare. 

 

En större översyn av samtliga nämnders delegationsordningar kommer att 

genomföras under 2020. I avvaktan på detta arbete behöver några mindre 

justeringar göras, dessa presenteras nedan samt i bilaga.  

 

Delegationsordningen är indelad i ett antal ärendegrupper från A-J utifrån 

lagrum och ärendenas karaktär. De föreslagna ändringarna beskrivs inom 

respektive ärendegrupp.  
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D 1. Socialtjänstlagen (SoL) och socialtjänstförordningen (SoF) 

 
Avdelning funktionsnedsättning ansvarar för myndighetsutövning i ärenden som 

avser personer med funktionsnedsättning under 65 år. I ansvaret ingår att fatta 

beslut om olika boendeformer riktade till målgruppen.  

 

De boendeformer som kan bli aktuella definieras bland annat i 5 kap. 7 § SoL och 

9 § 9 LSS. Det handlar om bostad med särskild service (gruppbostad eller 

servicebostad) och annan särskilt anpassad bostad. Med definitionen av boende 

följer bland annat krav på bostadens utformning, bemanning samt ansvar för 

hälso-och sjukvårdsinsatser.  

 

I nuvarande delegationsordning finns ytterligare en boendeform, ”stödboende” 

riktad till funktionshinderomsorgens målgrupper. Denna benämning är dock inte 

korrekt, boendeformen förekommer endast i samband med hem för vård och 

boende inom individ-och familjeomsorgen. Av den anledningen föreslås att 

beslut om ”stödboende” tas bort inom funktionshinderområdet.    

 

D 2. Lag om färdtjänst 

 
I Stockholms län har kommunerna genom ett samverkansavtal överlåtit frågan 

om färdtjänst, som är en del av den allmänna kollektivtrafiken, till Region 

Stockholm. För att underlätta processen svarar dock varje kommun för att utreda 

och lämna yttrande i varje enskilt ärende. Denna uppgift har förts över till 

kommunens kontaktcenter men föreslås nu återföras till social omsorg då en 

sådan lösning blir mer rationell, framför allt för den enskilde.  

 

D 6. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 
Avdelning omsorger om personer med funktionsnedsättning har infört en ny 

funktion, gruppledare, som är underställd enhetschef för myndighetsutövning. 

För att underlätta handläggningsprocessen kommer denna funktion att finnas 

närmare biståndshandläggarna och därför föreslås delegationen anpassas till den 

nya funktionen.  

 

D 7. Lag om yrkesverksamhet på hälso-och sjukvårdens område  

 
Kommunfullmäktige har beslutat att ledningen av den kommunala hälso- och 

sjukvårdsverksamheten ska utövas av socialnämnden. Detta beskrivs närmare i 

nämndens reglemente. När det gäller hälso-och sjukvårdsansvaret anges att 

”Nämnden har också hand om kommunens uppgifter inom hälso-och 

sjukvården”.  
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Ansvaret innebär att socialnämnden är huvudman inte bara för socialtjänsten 

utan också för den kommunala hälso-och sjukvården. Inom denna del av 

verksamheten ska det finnas vissa funktioner utsedda.  

 

Socialnämndens hälso-och sjukvårdsansvar, som regleras i 12 kap. 1 § hälso-och 

sjukvårdslagen (2017:30) HSL omfattar personer som efter biståndsbeslut av 

kommunen är berättigade till  

 särskilt boendeform enligt 5 kap. 5 § SoL (äldre),  

 bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § SoL och 9 § 8- 9 LSS (barn, 

unga och vuxna),  

 dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § Sol samt  

 daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. 

 

Nuvarande delegationsordning omfattar endast anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg och behöver därför kompletteras. 

 

Rubriken föreslås ändras till D 7 ”Hälso-och sjukvårdslag m m”.  

 

G. Allmänna ärenden 

 
Under denna punkt redovisat ärenden av mer allmän karaktär enligt följande 

lagar: Tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL), 

socialtjänstlagen (SoL), förvaltningslagen (FL), kommunallagen (KL) och 

arkivlagen.  

 

Bland ärendena under punkten G återfinns även upphandlingsärenden som rör 

lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV och direktupphandlingar enligt lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling LOU. Dessa föreslås flyttas till grupp I 

Upphandlingsärenden.  

Grupp I Upphandlingsärenden 

 
I nuvarande delegationsordning återfinns upphandlingsärenden inom flera 

områden. I den föreslagna justeringen har dessa samlats inom grupp I 

Upphandlingsärenden och där i undergrupper.  

 

I nuvarande delegationsordning har avdelningschef rätt att godkänna 

ansökningar och teckna avtal enligt LOV, dock exklusive vård-och 

omsorgsboenden som är delegerat till socialchef. Detta föreslås ändras så att 

avdelningschef ges rätt att godkänna ansökningar samt teckna avtal enligt LOV 

för samtliga tjänstekategorier.  

 

Rätten att besluta att avslå ansökan är delegerad till enhetschef avtalsförvaltning. 

På grund av organisationsförändringar föreslås att avslag på ansökan delegeras 

till avdelningschef.  
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Vidare föreslås några ändringar vad avser delegater samt en komplettering med 

beslut om åtgärder när utförare avviker från det avtalade uppdraget.  

 

Ekonomiska aspekter 

De föreslagna förändringarna bedöms inte medföra några ekonomiska 

konsekvenser.  

Överväganden 

De förändringar som presenteras i bilaga till tjänsteutlåtandet föreslås i syfte att 

tydliggöra och säkerställa beslutsordningen och samtidigt bidra till att 

socialnämndens uppdrag kan fullgöras på ett rationellt och rättssäkert sätt.  

 

För närvarande pågår en översyn av samtliga nämnders reglementen. Detta kan 

komma att innebära att delegationsordningen kommer att behöva ses över i ett 

större sammanhang. När detta kommer att genomföras är dock inte fastlagt i 

nuläget, och av den anledningen föreslås mindre justeringar i avvaktan på en mer 

omfattande genomlysning.  

 
 

 

 

Claes Lagergren 

Socialchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 

- Förslag på justeringar i socialnämndens delegationsordning.  


