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Revidering socialnämndens delegationsordning 

 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning reglerar hur socialnämnden bemyndigar tjänstemän och 
utskott att besluta i viss fråga. Delegationsordningen behöver kontinuerligt uppdateras efter 
rådande författning, arbetssätt och liknande omständigheter.  Den 1 juli 2021 börjar nya 
lagrum gälla på det familjerättsliga området, vilket har initierat en revidering av 
delegationsordning daterad 2020-10-16. Uppdateringar har även gjorts på upphandlings- 
respektive funktionsnedsättningsområdet, men av mindre innehållsmässig karaktär.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen reviderad delegationsordning i enlighet med 
bilaga 1, Delegationsordning för Täby kommun, socialnämnden, senast reviderad 2021-06-
09. 

Ärendet 

Delegation inom socialnämnden innebär att socialnämnden med stöd av kommunallagen 
frånhänder sig beslutanderätten och bemyndigar utskott eller tjänsteman att besluta i viss 
fråga.  

Delegationsordningen behöver regelbundet ses över för att anpassas till förändringar i 
samhället så som lagstiftning, förordningar, arbetssätt, terminologi, etcetera. Senaste 
revidering av socialnämndens delegationsordning skedde 2020-10-16.  

Ändringar finns föreslagna i följande delar av delegationsordningen: 

B Barn/Ungdom och familj  
D Avdelning äldreomsorg respektive avdelning funktionsnedsättning 
I Upphandlingsärenden 

Föreslagna förändringar är främst påkallade av individ- och familjeomsorgen eftersom nya 
lagrum inom det familjerättsliga området börjar gälla den 1 juli 2021. Ändringarna syftar till 
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att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen och stärka skyddet för barn som riskerar 
att fara illa. Detta medför att lagrum gällande tillfällig vårdnadshavare träder ikraft och ska 
därför läggas till i socialnämndens delegationsordning.  

Om det finns behov av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn, men det 
saknas en lämplig person att förordna för det ändamålet, får socialnämnden väcka talan hos 
tingsrätten om det finns särskilda skäl. Vårdnaden flyttas över till en tillfällig vårdnadshavare i 
väntan på att en särskild förordnad vårdnadshavare utses. 

Nya delegationspunkter är: 

B 2. Barn/ungdom och familj, Föräldrabalken (FB) 

2.15 

Rätt att hos tingsrätten väcka talan 
angående tillfällig vårdnadshavare 

6 kap. 10 d § FB  Socialsekr  

2.15 a)  

Rätt att hos tingsrätten väcka talan 
angående att flytta över vårdnaden 
från den tillfälliga 
vårdnadshavaren till en eller två 
särskilt förordnade 
vårdnadshavare 

6 kap. 10 e § FB Socialsekr Arvode 
enligt 6 kap. 
10 f § FB 
beslutas av 
överförmyn
daren. 

2.15 b) 

Rätt att hos tingsrätten väcka talan 
angående att entlediga uppdrag av 
tillfällig vårdnadshavare 

6 kap. 10 g § FB Socialsekr  

En ändring avseende delegationspunkten ”godkännande av upphandlingsdokument” i avsnitt I 
1.1 föreslås. Delegationen godkännande av upphandlingsdokument ändras till 
anskaffningsbeslut. Förändringen innebär att beslut avseende anskaffning (upphandling) ska 
tidigareläggas och fattas tidigare i inköpsprocessen, innan arbetet med framtagande av 
upphandlingsdokument färdigställts. Om anskaffningens uppskattade värde understiger 5 
mnkr fattas beslut avseende anskaffningen på delegation och om värdet överstiger 5 mnkr 
fattas beslut av socialnämnden.  

Idag sker beslut avseende anskaffning av vara/tjänst i samband med godkännande av 
upphandlingsdokument, vilket innebär att beslut avseende en anskaffning tas när 
upphandlingsdokument redan är färdigställt. Den föreslagna ändringen innebär att 
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anskaffningsbeslutet, som enligt förslag ersätter godkännande av upphandlingsdokument i 
delegationsordningen, kan tas tidigare i inköpsprocessen och därmed möjliggöra en effektivare 
process. Godkännande av upphandlingsdokument anses då utgöra verkställighet utifrån de 
riktlinjer som anges i anskaffningsbeslutet.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-23, § 120 beslut om att utveckla inköpsprocessen i syfte att 
effektivisera och möjliggöra en ökad kontroll. Att tidigarelägga beslutstillfället så att 
anskaffningsbeslutet fattas i ett tidigare skede av inköpsprocessen kan ses som ett led i detta 
arbete. Den föreslagna ändringen i socialnämndens delegationsordning gällande I 1.1 
genomfördes den 30 mars 2020 i kommunstyrelsens delegationsordning.  

I 1. Upphandlingsärenden enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Ärendegrupp Lagrum mm Delegat 

1.1 Anskaffningsbeslut 
- högst 300 tkr 
- högst 1 mnkr 
- högst 5 mnkr 

  
Enhetschef 
Avdelningschef 
Socialchef 

Delegationspunkt I 3 har tagits bort då den reglerar verkställighet, av villkoren i avtalet.  

Mindre ändringar förekommer också på upphandlings- respektive funktionshinderområdet, 
men dessa är av mindre innehållsmässig karaktär. Syftet är att förtydliga samt uppdatera 
delegationsordningen efter aktuella förhållanden och förbättra innehållet redaktionellt.  

Samtliga ändringar redovisas i bilaga 2. 

Ekonomiska aspekter 

Förändringarna i socialnämndens delegationsordning bedöms inte ge upphov till ekonomiska 
konsekvenser. 

Överväganden 

Revidering av delegationsordning behöver ske kontinuerligt för att följa utveckling vad gäller 
författning, rekommendationer, arbetssätt, terminologi och andra påverkansfaktorer.  

Denna revidering sker främst för att uppdatera delegationsordningen utifrån ny lagstiftning 
inom det familjerättsliga området som börjar gälla den 1 juli 2021, som innebär att 
barnrättsperspektivet stärks i vårdnadsprocessen och skyddet för barn som riskerar att fara illa 
stärks.  Förändringar vad gäller upphandlingsärenden och funktionshinderområdet 
förekommer också men dessa är av ringa innehållsmässig betydelse, utan av mer redaktionell 
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karaktär eller syftar till att förtydliga och uppdatera delegationsordningen efter rådande 
arbetssätt. 

Social omsorg föreslår att socialnämnden godkänner reviderad delegationsordning.   

Bilagor: 

1. Föreslagen delegationsordning, Delegationsordning för Täby kommun, socialnämnden, 
senast reviderad 2021-06-09 

2. Föreslagen delegationsordning, Delegationsordning för Täby kommun, socialnämnden, 
senast reviderad 2021-06-09, med förändringar markerade samt kommentarer 

 

 

 

Claes Lagergren 
Socialchef
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