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Revidering av delegationsordning inom det sociala 
området 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Camilla Hofström har inkommit med ett arbetsmaterial rörande 
revidering av delegationsordning inom det sociala området. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och enhetschef Camilla Hofström 
föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att efter revideringar av förslaget 
genomförts, hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Uldragsbestyrkande 

10 (21) 



19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

2019-04-1 5 

Bildnings- och sociala utskottet 

Revidering av delegationsordning inom det sociala 
området samt riktlinjer för handläggning av 
försörjningsstöd 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 februari 2013 § 53 om delegations

ordning inom det sociala området. Denna delegationsordning reviderades genom beslut i 
kommunstyrelsen den 24 maj 2017 § 118 och 28 november 2018 § 25 1. 

Vid genomgång av delegationsordningen har upplevts finnas ett behov av revidering av 

densamma. 

Förslag 
Undertecknad föres lår bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta om 
följande revidering i delegationsordningen inom det sociala området (ändringar markerade 

med röt, strykningar i blått): 

Nr Ärende 

8.6 Beslut om bistånd i form 

av egna medel 

8.8 Tecknande av 
hyreskontrakt för 
uthyrning i andra hand 

(bostadssocialt kontrakt) 

Lagrum 

4 kap. 1 § 
SoL 

4 kap. 2 § 
SoL 

Delegat 

Samordnare 

Enhetschef IFO 

Anmärkning 

I enlighet med 

beslutade 
riktlinjer gällande 
bostadssocialt 

kontrakt 



8.11 a) Beslut om att 9 kap. 1 § Samordnare Återkrav får 
återkräva ekonomiskt SoL och 9 endast ske om 
bistånd beviUat enligt kap. 2 § biståndet givits 
4 kap§ 1 SoL SoL under villkor om 

återbetalning 
b) Beslut om att Enhetschef 
återkräva ekonomiskt 9 kap, 2 § 
bistånd beviljat enligt 4 2 st SoL 
kap§ 2 SoL 

8.12 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till asylsökande 1,3a,17 Socialsekreterare 
( dagersättning och och 18 
särskilt bidrag) LMA 

8.15 Beslut om bistånd i form Samordnare 
av kontaktperson/ 

-familj/särskilt 4 kap. 1 § 
kvalificerad SoL 
kontaktperson 

8.16 Beslut om upphörande Socialsekreterare 
av kontaktperson/-

familj /särskilt 4 kap. 1 § 
kvalificerad SoL 
kontaktperson 

8.17 Beslut om förordnande Socialsekreterare 
och entledigande av 
kontaktperson/-
familj /särskilt 

kvalificerad 
kontaktperson 

8.19 Beslut om vård utanför 4 kap. 1 § Utskott 
det egna hemmet till SoL J fr. 6.1. placeringar 

barn/ungdom i form av 6 kap.§ 1 barn och ungdom är 

placering i familjehem, SoL ingripande åtgärder 

hem för vård elelr oavsett om de ges rr 

boende och stödboende stöd av SoL eller L"' 
att de bör beslutas a 
utskott 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.20 Beslut om vård utanför 6 kap.I § Enhetschef IFO Inte varaktig vård, 

det egna hemmet till SoL högst två månader 

barn/ungdom upp till 18 

år i form av tillfällig 

vistelse i 
jourhem/familjehem/hem 

för vård eller 

boende/stöd boende 

8.20.1 Beslut om inskrivning på 3 kap. § 11 Enhetschef 

HVB Bergsgården SoF Bergsgården 

8.20.2 Beslut om utskrivning 3 kap§ 14 

från INB Bergsgården SoF 

8.27 Beslut om bistånd i form 4 kap 1 § Enhetschef 
av försöks-/jourlägenhet SoL 

8.42 Beslut om framställning 2 a kap. Enhetschef Avser även 

om överflyttning av 10 § SoL ärenden enligt 

ärende till annan LVUochLVM 

kommun 

12.26 Korttidstillsyn för 7 § och 9 Utskott 
skolungdom över 12 år § 7LSS _ _ _ 

utanför det egna hemmet 

i anslutning till 

skoldagen samt under 

lov 

13.1 Besluta om utlämnande 2 kap 14 § Kommunchef Avser inte 

av handling, avslag på TF samt Enhetschef rutinmässiga eller 

begäran om utlämnande tillämpligt självklara 

av allmänna handlingar lagrum i utlämnanden 

samt uppställande av OSL 

förbehåll i samband med 

utelämnande. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

14.5 Överklagande, yrkande 10 kap. Delegat i I normala fall fattar 
om inhibition samt yttrande till 1-2 §§ SoL ursprungs beslutet utskottet beslutet, men 
förvaltningsrätt och kammarrätt 6 kap. 36 § vid brådskande ärenden 
i SoL, LVU och LVM-ärenden KL får ordförande fatta 

beslut. 

14.6 Yttrande till IVO 16kap. §4 Enhetschef IFO 
SoL 

14.8 Beslut huruvida 37-39 §§ Enhetschef IFO 
omprövning ska ske FvL 

14.9 Omprövning av beslut 37-39 §§ Enhetschef IFO 
FvL 

14.10 Prövning av 45 § 1 st Enhetschef IFO 
överklagande skett i rätt tid och FvL 
avvisning av överklagande som 
kommit in för sent 

14.11 Avvisande av ombud 14 § FvL Enhetschef IFO Kan överklagas 

14.33 Yttrande till 13 kap. 2 § Utskott Tillsynsmyndighet är 
tillsynsmyndighet SoL Socialstyrelsen, 

Inspektionen för vård och 
omsorg, JO och JK. I 

första hand bör 
nämnden/utskottet avge 
yttrande på grund av 
ärendets principiella 
betydelse. 

14.34 Anmälan till IVO om 14kap. 7 § Utskott SOSFS 2011 :5 
allvarliga missförhållanden SoL 24 f (Lex Sarah) 

LSS 
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Vidare föreslås bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta om 

revidering av numrering av avsnitt 8, 13 och 14 utifrån ovan beslutade revideringar samt 
att i anmärkning till avsnitt 6 ersätts ordet "arbetsutskott" med "utskott" och i anmärkning 
till avsnitt 7 kompletteras orden "nämndens" och "nämnden" med "nämndens/utskottets" 

respektive "nämnden/utskottet". 

Camilla Hofström 
Enhetschef individ-och familjeomsorgen 
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