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Agnes Löfgren
Utvecklingssamordnare
agnes.lofgren@malmo.se

Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning
ASN-2022-7337
Sammanfattning

Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänsteperson (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.
Förvaltningen gör en genomgång av delegationsordningen inför halvårs- och årsskifte och bedömer om det finns behov av förändringar. Anledningen kan vara förändrad lagstiftning, nya
bedömningar om en delegats lämplighet eller ett besluts bedömningsutrymme.
Vid genomgång bedömer förvaltningen att det finns behov av revidering vilka beskrivs i ärendet
och finns markerade i bilaga. Förvaltningens förslag till ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli
2022.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner föreslagna förändringar i delegationsordningen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att förändringarna träder i kraft den 1 juli
2022.

Beslutsunderlag




Förslag till revidering arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning med rödmarkeringar
G-Tjänsteskrivelse revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning
ASN 220621

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2022-06-01
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2022-06-09
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-06-21
Beslutet skickas till

Avdelningschefer
Ärendet

SIGNERAD

2022-06-16

[En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt att nämnden
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fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med delegation
är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut. Delegation innebär att nämnden överför sin
beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänsteperson (6 kap. 37 § KL). Det delegerade beslutet
fattas på nämndens vägnar och delegaten har det fulla ansvaret för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som delegationen omfattar. Nämnden har däremot kvar sitt övergripande ansvar för sakområdet och kan ta tillbaka delegationen. Delegation regleras i delegationsordningen
som nämnden fastställer.
Beslut av rent förberedande eller verkställande karaktär, där det inte finns något bedömningsutrymme, kräver ingen delegation. Dessa beslut finns inte i delegationsordningen och ska inte anmälas till nämnden.
Bakgrund till revideringen
Förvaltningen gör en genomgång av delegationsordningen inför halvårs- och årsskifte och bedömer om det finns behov av förändringar. Anledningen kan vara förändrad lagstiftning, nya
bedömningar om en delegats lämplighet eller ett besluts bedömningsutrymme.
Förvaltningens övervägande
Förvaltningen bedömer att det finns behov av revidering avseende nämndens delegationsordning, dessa beskrivs nedan och är markerade i bilaga. I bilagan markeras det som föreslås läggas
till med rött och den text som är genomstruken föreslås tas bort.
Avsnitt 4: Vård i familjehem eller HVB 6 kap. SoL
Tillägget avser dels nytt beslut särskilt övervägande om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt
6 kap. 8 a § SoL, dels hänvisning till nytt lagrum avseende särskilt övervägande om det finns skäl att
ansöka om överflyttning av vårdnaden.
Revideringarna föreslås utifrån förändringar i socialtjänstlagen (2001:453) vilka träder i kraft 1 juli 2022. Se föreslagna ändringar på s. 11 i delegationsordningen.
Avsnitt 12: LVU
Tillägget avser särskilt övervägande om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 13 b § LVU, beslut att uppmana förälder eller vårdnadshavare att inför umgänge lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svetteller hårprov enligt 32 a § LVU och beslut att uppmana förälder eller vårdnadshavare att inför prövning av
vårdens upphörande lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov enligt 32 b § LVU.
Revideringen avser också hänvisning till nytt lagrum avseende särskilt övervägande om det finns skäl
att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB.
Revideringarna ovan föreslås utifrån förändringar i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga vilka träder i kraft 1 juli 2022.
Vidare görs ett tillägg avseende upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU. Nämnden har
tidigare delegerat upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU till samma delegat som föreslås i
ärendet. Se föreslagna ändringar på s. 17-18 i delegationsordningen.
Slutligen görs några redaktionella ändringen där vissa punkter placeras i korrekt ordning i relation till vilket lagrum punkten hänvisar till.
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Avsnitt 19: Offentlighet och sekretess, dataskyddsförordningen
Revideringen avser hänvisning till nytt lagrum avseende beslut att avgift ska betalas helt eller delvis
innan avskrift eller kopia lämnas ut. Se föreslagna förändringar på s. 23 i delegationsordningen.
Avsnitt 21: Ekonomi
Utifrån förändringar i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling vilka trädde i kraft 1 februari
2022, föreslås ett tillägg i delegationsordningen. Tillägget avser beslut om att inleda direktupphandling och tilldelningsbeslut, samt tecknande av upphandlingsavtal avseende bilaga 2: Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster, till lagen om offentliga upphandling. Se föreslagna
förändringar på s. 27-28 i delegationsordningen.
Föreliggande revidering behandlas i anslutning till revidering av Riktlinjer för direktupphandling av
arbetsmarknads- och socialnämnden den 21 juni.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna föreslagna förändringar och att dessa
träder i kraft den 1 juli 2022.]
Ansvariga

Daniel Mattsson Enhetschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

