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Revidering av socialnämndens delegationsordning
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta delegationsordningen för nämnden enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelsen daterad 9 december 2021.

Sammanfattning
Socialnämndens delegationsordning är i behov av revidering. Föreslagna revideringar
innebär att begreppet LOV tas bort och ersätts med ”Reglemente för kundval – specifika
och generella auktorisationsvillkor” samt att en ny delegationspunkt för beslut om
åtgärdsplan införs. Även begreppet ”Sveriges Kommuner och Landsting” tas bort och
ersätts med ”Sveriges Kommuner och Regioner”.
Vid beslut om bostadsanpassningsbidrag utvidgas delegationen för vissa delegater på så
sätt att beloppsgränsen för dessa beslut höjs. För beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet avseende vissa insatser föreslås nuvarande delegat, gruppchef,
ändras till gruppledare.

Ärendet
Ändringar som rör kundval

I Nacka kommun tillämpas inte lagen om valfrihetssystem (LOV) för Nackas kundval.
Ändock förekommer begreppet LOV i socialnämndens delegationsordning. Med
anledning av detta föreslås att begreppet ”LOV”, som framgår under avsnitt 3.4 i
socialnämndens delegationsordning, tas bort och ersätts med ”Reglemente för kundval specifika och generella auktorisationsvillkor”.
I ”reglemente för kundval - specifika och generella auktorisationsvillkor” har det genom
beslut från kommunfullmäktige 2021-04-12, § 81, införts en ny sanktionsmöjlighet
benämnd ”åtgärdsplan”. Idag används åtgärdsplan relativt frekvent på beslut av
kvalitetsutvecklare i enlighet med riktlinjen Uppföljning och granskning av upphandlad och
kundvalsstyrd verksamhet inom socialtjänsten. Åtgärdsplan ska enligt nya reglementet för
kundval användas vid brister som på sikt kan leda till skada för kund eller kommun. För
att undvika att kunder drabbas är det angeläget att beslut om åtgärdsplan fattas
skyndsamt så att anordnaren omgående åtgärdar bristerna. För att möjliggöra detta
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behöver enheterna ha delegation på att fatta beslut om åtgärdsplan. Med anledning av
detta föreslås att en ny punkt, 3.4.3, beslut om sanktion åtgärdsplan för anordnare inom
kundvalssystemet, införs i socialnämndens delegationsordning. För att ett sådant beslut
ska användas på ett likvärdigt sätt i kundvalen bedöms lämplig delegationsnivå vara
enhetschef.
Ändring av benämningen SKL

I socialnämndens delegationsordning förekommer alltjämt begreppet SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) trots att organisationen bytt namn till SKR (Sveriges
Kommuner och Regioner). Med anledning av detta föreslås att SKL tas bort och ersätts
med SKR.
Ändringar i delegationen för beslut om bostadsanpassningsbidrag

För beslut om bostadsanpassningsbidrag över 8 prisbasbelopp är socialutskottet rätt
delegat att fatta beslutet. För assistent har gränsen satts vid 1 prisbasbelopp, för
handläggare vid 3 prisbasbelopp och för gruppchef vid 8 prisbasbelopp. En
omvärldsbevakning har gjorts och det har konstaterats att ett flertal kommuner har 10
prisbasbelopp som gräns för när beslutet ska fattas av nämnden i sin helhet. Därtill har
priserna för bostadsanpassningsåtgärder gått upp. Mot bakgrund av detta föreslås att
beloppsgränsen för handläggares delegation höjs till 5 prisbasbelopp och gruppchefens
till 10 prisbasbelopp. För belopp över 10 prisbasbelopp föreslås socialutskottet vara
behörig att fatta beslut.
Ändring av delegat vid beslut om eftergift av ersättningsskyldighet

Av socialnämndens delegationsordning framgår att beslut om insatser enligt 8 kap. 1 §
första stycket socialtjänstlagen (SoL) är delegerat till gruppledare. Beslut om
ersättningsskyldighet för sådana insatser är delegerat till handläggare. Dock är beslut om
eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § första stycket SoL delegerat till
gruppchef (punkten 5.1.2.10 i socialnämndens delegationsordning). För att effektivisera
handläggningsprocessen för den enskilde föreslås således att beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § första delegeras till gruppledare.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn.
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Bilagor
Bilaga 1 – Socialnämndens delegationsordning med föreslagna ändringar markerade i
gult.
Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Damla Kesen
Kommunjurist
Juridik- och kanslistaben
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