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Förslag till ändring av delegationsordningen 
gällande bistånd utifrån SoL och insats enligt 
LVM  

Förslag till beslut 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

1. Fastställer förvaltningens förslag till ändring i nämndens delegationsordning 

avseende kapitel 4, 5 och 7. 

2. Delegerar beslutanderätten enligt förvaltningens förslag till ändrat kapitel 4, 5 

och 7 i delegationsordningen till stadsdelsdirektören. 

3. Antecknar att stadsdelsdirektören avser att vidaredelegera beslutanderätten till 

den befattningsnivå som anges i förvaltningens förslag till ändrat avsnitt i 

delegationsordningen. 

Ärendet 

Stadsdelsnämndens delegationsordning är föremål för återkommande översyn och 

det finns nu behov av förändringar och tillägg på grund av uppmärksammade och 

förändrade behov. I den nu gällande delegationsordningen behöver lokala anpassningar 

införas. I föreliggande förslag föreslås ändringar inom kapitel 4, 5 och 7. Gäller  

beslutsnivåer för yttranden till Transportstyrelsen, vård och behandlingsinsatser, 

boendebistånd och beslut enligt § 27 LVM. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bakgrunden till de föreslagna förändringarna i delegationsordningen är att ytterligare 

stärka åtgärderna avseende kostnadsminskning för boendebeslut. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Ändringen av beslutsnivåerna innebär en enklare handläggningsprocess vilket gör att 

sökande kan ta del av beslut snabbare och inte behöver invänta beslut i 

stadsdelsnämndens individutskott. Det föreslås även att beslut om att bereda 

behandlingsinsatser för personer som vårdas med stöd av LVM § 27 flyttas från 

enhetschef till 1:e socialsekreterare och att yttranden i körkortsärenden fattas av 1:e 

socialsekreterare för en effektivare handläggningsprocess. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-08  

Diarienummer N133-0001/20 

 

Handläggare 

Anna Kihlén, Marco Fredin 

Telefon: 031-365 63 01 

E-post: anna.kihlen@orgryteharlanda.goteborg.se  
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Samverkan 

Information har getts i förvaltningens samverkansgrupp, FSG den 29 januari 2020. 

 

Bilagor 

1. Kapitel 4.4 delegationsordningen 

2. Kapitel 5.3 delegationsordningen 

3. Kapitel 5.4 delegationsordningen 

4. Kapitel 7.1 delegationsordningen 

 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen föreslår följande ändringar av delegationsordningen: 

 

Kapitel 4.4. Yttranden gällande körkortstillstånd 

Vid yttranden i körkortsärenden ändras beslutsnivån från enhetschef (EC) till 1:e 

socialsekreterare. Se bilaga 1, kap 4.4.11. i delegationsordningen. 

 

Kapitel 5.3 Livsföring i övrigt – stöd samt vård eller behandlingsinsatser  

När det gäller kap 5.3, vård och behandling finns förslag om en ny punkt, 5.3.3 b.) 

Områdeschef, OC, ges rätt att besluta om 1 månad HVB-placering (Hem för vård eller 

boende), jour/akut, i syfte att förhindra mer ingripande åtgärd enligt lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM).  

 

1:e socialsekreterare får delegering på avslag om ansökan på bistånd till barn, ungdom 

och vuxna i form av placering i HVB-hem eller familjehem för att underlätta den 

administrativa ärendehanteringen både för förvaltningen och för individutskottet. De 

enskilda får även sina beslut snabbare om de inte behöver invänta beslut från 

individutskottet. 

Beslut om bifall till HVB och familjehem fattas som tidigare i individutskottet. 

Beslutsnivån gällande beslut om drogtester ändras från socialsekreterare till 1:e 

socialsekreterare för ökad kontroll och enhetliga bedömningar om när drogtester ska 

tillämpas. Se bilaga 2, kap 5.3.6. 

 

Kapitel 5.4 Livsföring i övrigt- icke ordinära boenden 

Beslutsnivåerna ändras enligt nedan: 

• Nödbistånd upp till en vecka från 1:e soc. Sekr. till soc. Sekr. 
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• Nödbistånd 1 vecka upp till och med 3 veckor till 1:e soc. Sekr. 

• Nödbistånd längre än 4 veckor till EC 

• Bistånd till boende vid Social Resursförvaltning och boende med ramavtal, 

boende genom Bostad Först, samt förvaltningens egna blockförhyrda lägenheter 

upp till 8 veckor från EC till 1:e soc. sekr. Över 8 veckor från OC till EC. 

• Bistånd till boende utan ramavtal. Från EC till 1:e soc. Sekr. upp till 4 veckor, 

upp till 12 veckor EC (tidigare 8 veckor), över 12 veckor tas beslut av 

individutskottet. 

 

 

Kapitel 7. 1 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

Beslutsnivån när det gäller LVM § 27 2 stycket flyttas beslutsrätten från EC till 1:e 

socialsekreterare, när det gäller vård inom ramavtal. Se bilaga 4, kap 7.10 i 

delegationsordningen. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen ser behov av att göra de tillägg och ändringar som nämnts. De föreslagna 

förändringarna bedöms bidra till ökade möjligheter att arbeta enligt stadens 

socialtjänstprocess samt tillser en smidigare och mer kostnadseffektiv handläggning. 

 

Beslutet skickas 

Berörda enheter inom Individ-och familjeomsorgen 

 

 

 

Gitte Caous   Ing-Marie Larsson 

Tf. Stadsdelsdirektör  Tf. sektorchef Individ- och familjeomsorgen 


