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§ 66 2020.107 SN

Delegationsordning 2021
Ärendebeskrivning
En översyn av delegationsordningen har gjorts inför 2021. Några revideringar föreslås i
nuvarande delegationsordning.
Mellan Göteborgs Stad, Social resursförvaltning och Alingsås kommuns socialförvaltning har
tecknats ett avtal med stöd av 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL). Avtalet innebär att Social
resursförvaltning åtar sig att tillhandahålla socialtjänstjour enligt socialtjänstlagen (SoL), lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM). Som framgår av socialnämndens nuvarande delegationsordning kan det
vara fråga om beslut som exempelvis boende på kvinnojour/ skyddat boende enligt SoL eller
att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med
stöd av LVU. S
Senaste avtalet tecknades 2019-12-05 och löper på kalenderårsvis om ingen av parterna
säger upp avtalet senast sex månader före kommande årsskifte.
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen kan en kommun ingå avtal om att några av dessa uppgifter
helt eller delvis ska utföras av annan kommun genom avtalssamverkan. Det är möjligt att
uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på en kommuns vägnar.
Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att när det gäller socialtjänstjour så ska
Göteborgs Stad resursförvaltningen kunna besluta i nämndens namn.
Personuppgiftsincident ska anmälas enligt GDPR. Alingsås kommuns Rutin för hantering av
personuppgiftsincidenter, fastställd av kommundirektör 2020-10-27. I socialnämndens
delegationsordning föreslås därför att förvaltningens GDPRsamordnare/dataskyddsredogörare får delegation att bedöma och eventuellt anmäla
personuppgiftsincident. Avdelningschef Stab föreslås som ersättare.
Socialsekreterare på enhet stöd - och försörjning föreslås kunna besluta om avslag på
ansökan om ekonomiskt bistånd upp till 5 % av gällande prisbasbelopp per ansökan som
högst 2 380 kr enligt 2021 års prisbasbelopp på 47 600 kr. För högre belopp beslutar, liksom
tidigare enhetschef. Förändringen innebär en mer effektiv handläggning.
Enhetschef föreslås besluta om gravsättning enligt 5 kap 2 § Begravningslag.
Ytterligare justeringar föreslås - bland annat så att delegationen motsvarar förändrad
organisation.
Nuvarande delegationsordning med rödmarkerade föreslagna justeringar bifogas.
Den reviderade delegationsordningen föreslås att gälla från och med 2020-12-16.
Arbetsutskottet har den 2 december 2020, § 400 behandlat ärendet.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, får fatta beslut vad
gäller socialtjänstjour på nämndens vägnar enligt kommunallagen 9 kap. 37 §
Socialnämnden beslutar att reviderad delegationsordning 2021 gäller från och med 2020-1216.
Paragrafen justeras omedelbart

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Socialnämnden
Protokoll
2020-12-15

Thorsten Larsson
Ordförande

Leif Hansson
Vice ordförande/justerare

Expedieras till
Enhetschef stöd och försörjning

Utdragsbestyrkande

Sida 2 av 2

