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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.77
Datum: 2017-05-15
Nämndsekreterare Hanna Henningsson
E-post: hanna.henningsson@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Revidering av delegeringsordning för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Delegeringsordningen är ett levande dokument som fortlöpande måste uppdateras för att anpassas
till nya föreskrifter och förändringar. På grund av organisationsförändringar och för att rusta
verksamheten inför sommaren föreslår sektorn en del ändringar i delegeringsordningen.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förslag till delegeringsordning för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att gälla från och med 2017-06-01.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utöka delegationen för 1:e socialsekreterare till
att motsvara enhetschefs delegation på enheten barn- och unga utredning, enheten
ensamkommande, familjehem och familjerätt, enheten försörjningsstöd och vuxenenhet under
perioden 2017-06-01 - 2017-08-14.
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Tjänsteutlåtande, 2017-05-15.
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Bakgrund
Delegeringsordningen är ett levande dokument som fortlöpande måste uppdateras för att anpassas
till nya föreskrifter och förändringar. På grund av organisationsförändringar och för att rusta
verksamheten inför sommaren föreslår sektorn en del ändringar i delegeringsordningen.
Förändringar
Under rubriken "Ekonomiskt bistånd" föreslås punkt 13, 21 36 och 37 delegeras till 1:e
socialsekreterare istället för som tidigare till enhetschef. 1:e socialsekreterare har metodstöd och
daglig arbetsfördelning, då det blir naturligt att ha dessa frågorna. Beslut om stora kostnader så
som vandrarhem och hotell ligger kvar på enhetschef.
För att underlätta arbetet på individ- och familjeomsorgens enheter för myndighetsutövning under
sommaren föreslås en tillfällig förändring i delegeringsordningen. Förändringen innebär att utöka
delegationen för 1:e socialsekreterare till att motsvara enhetschefs delegation på enheten barn- och
unga utredning, enheten ensamkommande, familjehem och familjerätt, enheten försörjningsstöd
och vuxenenhet under perioden 2017-06-01 - 2017-08-14
Sektorns bedömning
Sektorn bedömer att föreslagna förändringar kommer att underlätta och effektivisera arbetet inom
berörda områden.
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