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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2016.163
Datum: 2017-01-05
Administrativ chef Ulrika Johansson
E-post: ulrika.johansson@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Revidering av delegeringsordning avseende placering på boende
i egen regi
Delegeringsordningen är ett levande dokument som fortlöpande måste uppdateras för att anpassas
till nya föreskrifter och förändringar. Sektorn har tagit fram några förändringar som är avsedda att
effektivisera verksamheten och underlätta arbetet. Sektorn föreslår nämnden att anta förslag till
reviderad delegeringsordning.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning att gälla från
och med 2017-02-01.

Ulrika Johansson
Administrativ chef

Hanna Henningsson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-01-05.
Förslag till reviderad delegeringsordning 2017-01-03

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Verksamhetschef IFO
Enhetschef barn- och unga
Verksamhetschef särskilda boenden och hemsjukvård
Enhetschefer särskilt boende
Administrativ chef
För kännedom
Planeringssekreterare
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Bakgrund
Individ - och familjeomsorgen

Under rubriken "Särskilda beslut och kostnader för barn och familjer" så föreslås några
förändringar gällande placering på ungdomsboende. Det nya förslaget innebär att placeringsbeslut
på ungdomsboende i egen regi delegeras till tjänsteman. Idag är dessa beslut delegerade till
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för individärenden. Dessa ärenden ses som
mer rutinartade och därför föreslås detta delegeras till enhetschef för barn- och ungdomsenheten.
Nr

Beslut

Lagrum

7

Beslut om bistånd i form av placering på
ungdomsboende i egen regi

4 Kap 1 § SoL

-

Max två månader

-

Tid därutöver

Delegat

1:e socialsekreterare
Enhetschef

Särskilda boenden och hemsjukvård

Sektorn har även uppmärksammat ett behov av förändring på grund av tidigare omorganisationer.
Delegat för att ta beslut om tillfälligt boende i form av hospice föreslås ändras till enhetschef på
särskilt boende. I nuvarande delegeringsordning är delegat enhetschef inom äldreomsorgen, men
då endast förebyggande insatser och hemtjänst är organiserat under verksamhetsområde
äldreomsorg behöver detta förtydligas.
Nr

Beslut

Lagrum

Delegat

9

/.../
Tillfälligt boende i form av hospice.

4 Kap. 1 § SoL

Enhetschef särskilt
boende

/.../

Sektorns bedömning
Sektorn bedömer att det nya förslaget är anpassat till de förändringar som skett och föreslår
nämnden att anta förslag till reviderad delegeringsordning.
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