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2019-08-20

SOCN/2019:23 - 002

Stab

Handläggare

Thomas Brandels

Tillägg och ändringar i delegationsordningen
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar anta ändringar och tillägg i delegationsordningen i enlighet med
förvaltningens bedömning.

Sammanfattning av ärendet
Ändringar och tillägg är påkallade på grund av att det uppfattats som otydligt vad den
länsgemensamma socialjouren får fatta beslut om och att det saknas delegation i vissa
ärendetyper. Socialjourens delegation kan med fördel inordnas i början av delegationsordingen under avsnitt 1.1, som redan innehåller viss delegation för jouren. Rubriken
ändras i avsnittet och en ny punkt 1.1.2 om nödbistånd läggs till. En på så sätt väl samlad
delegation för jouren medför att det blir lätt för dem att hitta vad de har för delegation.
Föreslagna tillägg redovisas i utdrag från berört avsnitt i delegationsordningen och
ändringar är överstrukna i berörda avsnitt i utdraget.

Förvaltningens bedömning
Ändringar
Beslut i ärenden där socialjouren saknar delegation sker idag genom digital signering av
tjänstgörande ordförande i den gemensamma webb-plattformen ”socialjour.se”. Beslut
om läkarundersökning och begäran om polishandräckning kan och bör normalt tas i
beslutet om omedelbart omhändertagande vid LVU och LVM. I annat fall sker det i nära
anslutning till de besluten. Av den anledningen kan delegation till socialjouren i de fallen
utgå ur befintlig delegationsordning. Den tidigare beslutade delegation till socialjouren
om läkarundersökning vid LVU och LVM i avsnitt 2.2.12 och avsnitt 2.3.4 samt om
begäran av biträde från polis vid LVM i avsnitt 2.3.7 ska därför återkallas och tas bort ur
delegationsordningen.
Vidare följer det av 10 kap. 4 § 1 st. socialtjänstlagen att prövningen om det fortfarande
behövs umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort kan delegeras till
utskott. Av den anledningen ska kommentaren avsnitt 2.2.3. ändras på så sätt att
”Nämnden” ersätts med ”Utskottet”. Ändringen medför att nämnden belastas mindre
och effektiviteten i handläggningen av ärendetypen ökar.
Tillägg
Socialjouren behöver delegation för att kunna besluta i fråga om ett tillfälligt bistånd
beträffande akuta åtgärder för att undvika en nödsituation t.ex. i form av logi enstaka
nätter, tågbiljett och/eller mat för dagen eller liknande tillfälligt bistånd. I akuta
nödsituationer omfattar delegationen även beslut i fråga om tillfälligt skyddat boende
samt tillfällig placering eller omplacering av enskild i vandrarhem, härbärge, hotell,
familje- och jourhem. I fråga om akuta HVB placeringar beslutar tjänstgörande
ordförande i Katrineholms kommun.
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Utdrag från delegationsordningen

Thomas Brandels
Förvaltningsjurist
Beslutet skickas till:
Myndighetsavdelningens enheter
Socialjouren
Akten
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Utdrag från delegationsordningen
Avsnitt 1.1 – Handläggning av ärenden och delegation till den gemensamma socialjouren
Ärende
1.

Delegat

Kommentar

Lagrum

Beslut om att
a) Utredning ska inledas

a) Socialsekreterare/familjerättssekreterare/socialsekreterare i socialjouren

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 2 § SoL
7 § LVM

b) Utredning inte ska inledas b) Verksamhetsledare och
eller att inledd utredning
socialsekreterare i
ska avslutas utan insats
socialjouren
2.

Beslut i fråga om nödbistånd Socialsekreterare i
samt tillfälligt boende t.ex.
socialjouren
skyddat boende och vid
placering/omplacering i
akuta nödsituationer

T.ex. logi enstaka nätter, 4 kap. 1 § SoL
tågbiljett, mat eller
liknande. Tillfälligt
boende avser placering i
vandrarhem, härbärge,
hotell, familje- och
jourhem. Akuta HVB
placeringar beslutas av
tjänstgörande ordförande.

Avsnitt 2.2 - Insatser med stöd av LVU
3.

12.

Beslut i fråga om umgänge
och hemlighållande av
vistelseort

Socialnämnd - kan
nämndens beslut inte
avvaktas får SOCN:s ordf.,
1:e eller 2:e vice ordf. fatta
beslut

Beslut om läkarundersökning, Socialsekreterare Socialjoure
utseende av läkare och plats
n
för undersökningen

- Ordförandebeslut
14 § st. 2. LVU
anmäls till nämndens
nästa sammanträde.
- Nämnden Uskottet
prövar om beslutet
fortfarande behövs var
tredje månad
32 § LVU

Avsnitt 2.3 - Insatser med stöd av LVM
4.

Beslut om läkarundersökning
och utse läkare för
undersökningen

Socialsekreterare Socialjoure
n

9 § LVM

7.

Beslut att begära biträde av
polis

Socialsekreterare Socialjoure För att genomföra
n
läkarundersökning,

45 § 1 st. LVM

vård eller
omhändertagande
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Ert datum

Er beteckning

Stab
Vår handläggare

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

Val av ledamot till socialnämndens utskott och
klagomålsdelegation samt delegat i fondärenden
Förslag till beslut
Socialnämnden väljer XX som ny ledamot till socialnämndens utskott och
klagomålsdelegation samt delegat i fondärenden. Uppdraget gäller från 1 september till
och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 att entlediga Christer Sundqvist (M) från
uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i socialnämnden från den 1
september 2019.
Christer var även ledamot i socialnämndens utskott och klagomålsdelegation samt
delegat i fondärenden.

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Den valde
Akten
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Stab
Vår handläggare

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

Val av ersättare till socialnämndens utskott
Förslag till beslut
Socialnämnden väljer XX som ersättare i socialnämndens utskott. Uppdraget gäller för
tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Anders Karlsson (M) är entledigad av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot
i socialnämnden.
Anders var även ersättare i socialnämndens utskott.

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Den valde
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
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