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Ändring i delegationsordning 2021 avseende 
insatser LSS, föreningsbidrag med mera  

Förslag till beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag till ändringar i 

delegationsordning 2021 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd delegerar beslutanderätt till 1. Åsa Hartzell (M), 2. 

Sophia Nilsson (MP), 3. Håkan Hallengren (S), 4. Eva Svensson (D) och 5. Jens 

Adamik (L) avseende bostad med särskild service enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen som anges i tjänsteutlåtandets bilaga 1 som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan avvaktas. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Delegationsordningen är ett levande dokument som med jämna mellanrum behöver ses 

över och ändras. Förvaltningen har nu arbetat med delegationsordningen under en period, 

och ser behov av att göra tillägg och ändringar i den för att tillgodoses verksamheternas 

behov. De föreslagna ändringarna gäller formalia samt föreningsbidrag, handläggning, 

överklagan, stöd samt vård eller behandlingsinsatser, ersättning och avgifter, insatser LSS 

och delegation av beslutanderätt till ledamöter i nämnden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ändringen i delegationsordningen som avser förtydligande inom området bidrag till före-

ningar om beslutsnivå för att minska eller stoppa och återkräva bidrag, har en tydlig 

ekonomisk dimension. Det görs i och med detta tydligt vilka i förvaltningen som ges 

delegation inte bara att bevilja eller avslå bidrag till föreningar.  

En förening som har beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna händelser, 

som medför markanta avsteg från den planerade verksamheten utifrån det beviljade 

bidraget, till bidragsgivande förvaltning. Vid förändringar som kan påverka beviljat 

bidrag ska förvaltningen skyndsamt utreda den uppkomna situationen. Bidragsgivande 

nämnd kan enligt dess delegationsordning besluta om att stoppa utbetalningar, minska 

bidrag eller besluta om återbetalning om bedömning görs att föreningens verksamhet inte 

uppfyller villkoren för bidragsgivning. Detsamma kan göras om verksamheten har 

ändrats eller övriga förhållanden väsentligt har ändrats jämfört med vad föreningen har 

angett i ansökan. 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Stab, kommunikation och säkerhet 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-24 

Diarienummer N161-0004/21 

 

Handläggare 

Julia Andersson, Viktor Rikenberg 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: julia.andersson@funktionsstod.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ändringarna i delegationsordning 

2021 utifrån en ekologisk dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ändringarna i delegationsordning 

2021 utifrån en social dimension. 

Samverkan 
Information har getts i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 15 april 2021.  

Bilagor 
1. Ändringar i delegationsordning 2021 
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Ärendet 
Den 4 januari 2021 § 10 antogs delegationsordningen för nämnden för funktionsstöd för 

2021. I takt med att arbetet i förvaltningen fortgår under året, uppstår då och då behov av 

att göra tillägg och ändringar i delegationsordningen. 

Beskrivning av ärendet 
Nedan beskrivs i huvudsak de ändringar som föreslås i delegationsordningen för 2021, 

vilket har stämts av med berörda verksamheter. 

Kapitel 1 och 5: Formalia 

I kapitel 1 och 5 görs endast redaktionella ändringar för att öka tydligheten i delegations-

ordningen. Framför allt förtydligas vad som avses med begreppet hand-läggare, vilket 

kan syfta på till exempel socialsekreterare. 

Kapitel 3: Föreningsbidrag 

I kapitel 3 görs en ändring i befintlig delegationspunkt 3.3.1 som avser bidrag till 

föreningar och organisationer, så att beslutsnivå för bidrag på högst ett prisbasbelopp 

ändras från handläggare till enhetschef. 

Vidare görs ett tillägg i kapitel 3 i form av en ny delegationspunkt 3.3.2. Denna anger 

beslutsnivå för att minska och stoppa bidrag till föreningar och organisationer samt även 

återkräva bidrag. Tillägget görs för att förtydliga kopplingen till ”Göteborgs Stads 

riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället”, och då i synnerhet avsnittet ”Minska, 

stoppa och återbetala bidrag”. Vad gäller beslutsnivån för att minska, stoppa och 

återkräva bidrag föreslås denna bli samma som för att bevilja eller avslå bidrag 

(delegationspunkt 3.3.1). 

Kapitel 4: Handläggning samt Överklaganden 

I kapitel 4 slås två delegationspunkter ihop för att förenkla delegationsordningen 

avseende 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL). Ändringen av beslutsnivån för att fatta 

beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska läggas ned eller att 

utredning inte ska föranleda åtgärd, sänks från beslutsnivån enhetschef till social-

sekreterare. 

Ändring görs också i delegationspunkt 4.3.5 avseende överklagande och yrkande om 

inhibition till allmän förvaltningsdomstol eller tillsynsmyndighet. Detta görs då besluts-

nivån i delegationspunkten 4.3.4 tidigare sänktes från avdelningschef till verksamhets-

chef. Detta innebär att individutskottet även ska fatta beslut om överklagande och 

yrkande avseende beslut som verksamhetschef har fattat.  

Kapitel 5: Stöd samt vård eller behandlingsinsatser samt ersättningar och 

avgifter 

I kapitel 5 föreslås delegationspunkten 5.1.1 tas bort då förvaltningen inte beviljar 

biståndet råd och stöd. Även delegationspunkten 5.1.18 föreslås att tas bort som hanterar 

bistånd i form av ledsagning, promenader, aktivering, kontaktperson och liknande. Denna 

infogas i stället i en ny version av delegationspunkt 5.1.2, där även beslutsnivån föreslås 

att höjas avseende boendestöd, hemtjänst och annan hjälp i hemmet. 

Gällande delegationspunkter 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7 och 5.19 har förvaltningen som förslag att 

ändra beslutsnivåer. Det gäller bostad med särskild service enligt SoL (5.1.4) korttidsplats 
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(5.1.6), dagverksamhet eller sysselsättning (5.1.7) samt hemvårdsbidrag (5.1.9). Avse-

ende delegationspunkt 5.1.5 föreslås denna även omfatta andra typer av boendeformer 

som hanteras av fastighetskontoret och därmed bör texten i delegationspunkten ändras.  

I delegationspunkt 5.1.11 hanteras de avgiftsfria tjänsterna för personer under 67 år. 

Texten i denna korrigeras för att överensstämma med förvaltningens uppdrag.  

I delegationspunkter 5.1.12 och 5.1.13 ändras texten under anmärkning för att förtydliga 

att beslut om boende inom och utom ramavtal gäller boende både med och utan stöd. I 

delegationspunkt 5.2.1 höjs lägsta beslutsnivå för vissa avgifter till avgiftshandläggare. 

Kapitel 6: Insatser LSS 

I kapitel 6 hanteras insatser enligt LSS. I delegationspunkt 6.1 föreslås beslutsnivån 

ändras till 1:e socialsekreterare avseende beslut om personkretstillhörighet enligt  

1 § punkt 3 LSS.  

I delegationspunkt 6.2 föreslås beslutsnivåerna höjas i vissa fall enligt bilagan. 

Delegationspunkt 6.2 d. föreslås strykas helt eftersom alla beslut som berör personlig 

assistans numer fattas på tjänstepersonsnivå. 

Förvaltningen har även som förslag att lägga till ett beslut om sjuklöneersättning vid sjuk-

dom hos ordinarie personlig assistent i delegationspunkt 6.2 d. Bedömningen görs att 

beslutstypen bör finnas med i delegationsordningen då detta beslutet kan överklagas samt 

för att få en likriktning i förvaltningen på vilken beslutsnivå beslut om sjuklöneersättning 

ska fattas.  

I delegationspunkter 6.5, 6.7 och 6.8 som hanterar ledsagarservice, avlösarservice och 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS föreslås beslutsnivån höjas för 

besluten. 

Kapitel 7 och 8: Individutskott  

Kapitel 7 består av en förteckning över de ärenden som är delegerade till individutskottet. 

Då förvaltningen har som förslag att höja beslutsnivån avseende bostad med särskild 

service enligt SoL till individutskottet bör detta beslut även läggas till i kapitel 7. Det 

innebär att de politiker som har rätt att fatta akuta beslut även bör kunna fatta akuta beslut 

avseende bostad med särskild service enligt SoL. Därför föreslås detta beslut läggas till i 

kapitel 8.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att de föreslagna ändringarna och tilläggen i delegations-

ordning 2021 är nödvändiga för att tillgodose verksamheternas behov. I och med att 

nämnden inrättades den 4 januari 2021 är det dock troligt att ytterligare ändringar och 

tillägg kommer att behöva göras under året, i takt med att verksamheternas arbete fort-

skrider. 
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Camilla Blomqvist 

 

Direktör 

Maria Berntsson 

 

Avdelningschef Stab, kommunikation och säkerhet 

 


