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OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

Omsorgs- och socialnämnden uppdrar åt nedan angivna befattningshavare att besluta på
nämndens vägnar i nedanstående grupper av ärenden. Sådana beslut ska snarast anmälas
till nämnden på det sätt som förvaltningschef bestämmer. Förvaltningschef äger rätt att
uppdra åt annan anställd inom staden att besluta istället (vidaredelegation).
Delegationen gäller inte för ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet, inte för ärenden som rör framställningar eller yttrande till
fullmäktige eller yttranden med anledning av överklagade beslut som har fattats av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige. Delegationen gäller inte heller för ärenden
som rör myndighetsutövning mot enskilda, i de fall sådana ärenden är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt och inte heller för ärenden som enligt särskilda
föreskrifter inte får delegeras. Med undantag av ärenden som enligt särskilda
föreskrifter inte får delegeras, gäller dessa begränsningar dock inte beträffande
ordförandens beslutanderätt i brådskande ärenden enligt punkt A.
A.

Nämndens ordförande
Ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande vid ordinarie
sammanträde inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.

B.

Socialutskott
1. Samtliga ärendegrupper där det enligt lag endast går att delegera
beslutanderätten till ett politiskt utskott.
Utöver ovanstående delegeras även:
2. Godkännande av jourhem.
3. Placering i familjehem.
4. Placering i jourhem, för längre tid än tre månader.
5. Upphörande av omedelbart omhändertagande enligt lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
6. Upphörande av tillfälligt flyttningsförbud enligt lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
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7. Upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
8. Prövning av om utreseförbud enligt lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga ska upphöra.
9. Upphörande av omhändertagande enligt lag om vård av missbrukare i
vissa fall.
Socialutskottets beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

C.

Förvaltningschef
1. Revidering av informationshanteringsplan för nämndens
verksamhetsområde.
2. Avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
3. Upphandling (individuella placeringar) av vård för barn/ungdom och
vuxna, till ett värde av högst 100 prisbasbelopp.
4. Upphandling i övrigt till ett värde av högst 100 prisbasbelopp.
5. Anställning av personal, tills vidare eller för viss tid som överstiger
sex månader.
6. Utdelning av fondmedel.
7. Ersättning för stadens kostnader vid vård som inte följer av
författning.
8. Utredningar i samtliga former.
9. Godkännande av leverantör i valfrihetssystem.
10. Avslå begäran från enskild om att ett ärende som inte avgjorts inom
sex månader ska avgöras inom fyra veckor.
11. Rätt att reglera personuppgiftsbehandling inom nämndens
verksamhet, med undantag av sådana uppgifter som delegerats enligt
punkten J nedan.
12. Övriga ärendegrupper enligt D-I.

D.

Verksamhetsområdeschef individ, familj och integration
Medicinsk och social bostadsförtur.
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E.

Verksamhetsområdeschefer, var och en inom sitt område
1. Anställning av områdeschefer, enhetschefer och direkt underställd
personal, tills vidare eller för viss tid som överstiger sex månader.
2. Tidsbegränsat tillträdesförbud i verksamhet av säkerhets- eller
arbetsmiljöskäl.

F.

Stabschef och ekonomichef, var och en inom sitt område
Anställning av direkt underställd personal, tills vidare eller för viss tid som
överstiger sex månader.

G.

Områdes- och enhetschefer, var och en inom sitt område
Anställning av direkt underställd personal, tills vidare eller för viss tid som
överstiger sex månader.

H.

Chef och handläggare vid Socialjouren Nordost
Brådskande bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen.

I.

Handläggare och chefer, var för sig
1. Bistånd (samtliga former inom verksamhetsområdet).
2. Insatser (samtliga former inom verksamhetsområdet).
3. Familjerätt (samtliga former inom verksamhetsområdet).

J.

Administrativa chefen vid stadsledningskontoret
1. För omsorgs- och socialnämnden som personuppgiftsansvarig ingå
personuppgiftsbiträdesavtal med externa parter. Uppdraget får
vidaredelegeras.
2. För omsorgs- och socialnämnden som personuppgiftsansvarig besluta
om reglering av personuppgiftsbehandlingen i de fall
kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens förvaltning är att betrakta
som personuppgiftsbiträde. Uppdraget får vidaredelegeras.

