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Dnr :BON2016/67-19
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Teresia Granlund | Utredare
033-430 58 63 | teresia.granlund@bollebygd.se
Bildnings- och omsorgsnämnden

Revidering BON:s delegationsordning
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning.
Ärendet
Bildnings- och omsorgsnämnden har sedan tidigare en delegationsordning för
verksamheterna inom nämndens ansvarsområden. Delegationsordningen är senast
reviderad 2017-04-26.
I samband med nämndens hantering av § 61 2017-06-19, Åtgärder för budget i balans,
beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ”delegationsordning och arbetssätt

revideras så att samtliga beslut om insatser som inte kan lösas inom befintlig organisation
ska beslutas av bildnings- och omsorgsnämndens individutskott”. Med anledning av detta
har ett insatser delats upp på olika delegat beroende på om insatsen utförs i kommunens
regi eller i annans regi. För att använda en enhetlig terminologi i delegationsordningen
har även några mindre språkliga ändringar gjorts. Vidare har delegaten Socialt ansvarig
samordnare tagits bort eftersom det inte längre finns någon sådan vid förvaltningen.

Ändringar som gjorts
S:55

S:80

Avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

Socialt ansvarig

och domstol vid hot om sanktionsavgifter på grund

samordnare

av ej verkställda beslut

Individutskottet

Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför

9 § p.6 LSS

det egna hemmet

a) Handläggare
b) Individutskottet

a) i kommunens regi
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b) i annans regi
S:81

Beslut om insats i form av korttidstillsyn för

9 § p.7 LSS

skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i

a) Handläggare

anslutning till skoldagen samt under lov

b) Individutskottet

a) i kommunens regi
b) i annans regi
S:83

Beslut om insats i form av boende i bostad med

9 § p.9 LSS

särskild service för vuxna eller annat särskilt

a) Enhetschef IFO

anpassat boende för vuxna

b) Individutskottet

a) inom kommunen i kommunens regi
b) köpa plats i annan kommun i annans regi
S:84

Beslut om insats i form av daglig verksamhet för

9 § p.10 LSS

personer i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig.
a) Handläggare

a) inom kommunen i kommunens regi

b) Individutskottet

b) köpa plats i annan kommun i annans regi
S:143

Beslut om arbetsrehabilitering där bildnings- och

4 kap. 1 § SoL

omsorgsnämnden betalar insatsen

a) Enhetschef IFO
b) Individutskottet

a) i kommunens regi
b) i annans regi
S:145

Beslut om bistånd i form av plats på

4 kap. 1 § SoL

dagverksamhet/sysselsättning

a) Handläggare
b) Individutskottet

a) i kommunens regi
b)
S:147

S:150

i annans regi

Beslut om bistånd i form av plats på kollo eller läger

4 kap. 1 § SoL

a) i kommunens regi

a) Handläggare

b)

b) Individutskottet

i annans regi

Beslut om bistånd i form av korttidstillsyn för

4 kap. 1 § SoL

skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov
a) i kommunens regi
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a) Handläggare
b) Individutskottet

S:153

Beslut om bistånd i form av öppenvård
a) nämndens öppenvård i kommunens regi

4 kap. 1 § 1st

a) Handläggare

SoL

b) Enhetschef IFO
Individutskottet

b) extern öppenvård i annans regi
S:156

Beslut om bistånd i form av vård i familjehem:

4 kap. 1 § SoL

a) upp till 3 månader 2 veckor vid anvisning

a) Enhetschef IFO

av ensamkommande barn

b) Individutskottet

b) över 3 månader övrigt bistånd
S:157

Beslut om bistånd i form av vård hem för vård och

4 kap. 1 § SoL

boende (HVB):

a) Enhetschef IFO
b) Individutskottet

a) upp till 3 månader 2 veckor vid anvisning
av ensamkommande barn
b) över 3 månader övrigt bistånd
S:159

Beslut om bistånd i form av

4 kap. 1 § SoL

korttidsplats/korttidsvistelse

a) Handläggare
b) Individutskott

a) i kommunens regi
b) i annans regi
S:160

Beslut om bistånd till barn och ungdom i form av

4 kap. 1 § och 6

placering i jourhem eller annat tillfälligt boende

kap. 6 § SoL

under en period av:

a) Enhetschef IFO
b) Individutskottet

a) upp till 4 månader 2 veckor vid anvisning
av ensamkommande barn
b) över 4 månader övrigt bistånd
S:161

Beslut om bistånd i form av referensboende för

4 kap. 1 § SoL

vuxna

a) Enhetschef IFO
b) Individutskottet

a) upp till 4 månader
b) över 4 månader
S:163

Beslut om bistånd i form av vård i stödboende för

4 kap. 1 § SoL

barn och unga i åldern 16-20 år

a) Enhetschef IFO
b) Individutskottet

a) i kommunens regi upp till 4 månader
b) i annans regi över 4 månader
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S:165

Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende för

4 kap. 1 § SoL

vuxna.

a) Handläggare
Enhetschef IFO
b) Enhetschef IFO

a) Upp till 2 veckor

Individutskottet

b) Över 2 veckor Upp till 4 månader

c) Individutskottet

c) Över 4 månader
S:167
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Beslut om bistånd i form av elevassistent i samband

4 kap. 1 § SoL

med placering

Enhetschef IFO
Individutskottet

Nytt arbetssätt
Bakgrunden till bildnings- och omsorgsnämndens beslut om revidering av delegationsordning och
arbetssätt var ett prognosticerat budgetunderskott på 15,7 miljoner som innebar att nämnden
behövde besluta om åtgärder för att få budgeten i balans.
Syftet med åtgärden att lyfta delegationen från tjänstemän till individutskottet var att ge politiken,
som ytterst ansvariga för budgeten, bättre insyn och kontroll på kostnaderna inom verksamheterna
genom att själva besluta om insatser som inte kan lösas inom befintlig organisation och därför i
många fall innebär en stor kostnad för nämnden. För att syftet med åtgärden ska uppnås krävs att
politiken fattar beslut inte bara utifrån individens behov och lagstiftningens krav utan även med
de ekonomiska förutsättningarna i beaktande. Det krävs med andra ord att politiken självständigt
tar ställning till vilken insats som ska avslås eller beviljas. Arbetssättet inför beslut i
individutskottet är idag att förvaltningen gör en utredning samt lämnar ett förslag till beslut till
individutskottet. Individutskottet yrkar i stort sett aldrig på någon ändring utan beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag. För att uppnå syftet med åtgärden krävs därför ett ändrat arbetssätt.
Förslag till ett sådant arbetssätt är att förvaltningen även fortsättningsvis gör en utredning där den
enskildes behov framgår i förhållanden till aktuell lagstiftning. I de ärenden som omfattas av
aktuell revidering lämnas dock inget förslag till beslut från förvaltningens sida. Istället får
politiken, med stöd av förvaltningens beslutsunderlag, yrka på vilket beslut de vill ska fattas i
ärendet.

Konsekvensbeskrivning
Ökad ärendemängd och arbetsbelastning för individutskottet
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De föreslagna ändringarna innebär en ökning av antalet ärenden som ska beslutas av
individutskottet. I samtliga ärendetyper där delegationen flyttas till individutskottet har parterna
rätt till företräde vid utskottssammanträde (11 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453)). Det
innebär att den enskilde har rätt att personligt närvara vid utskottssammanträdet för att muntligt
framföra sina synpunkter. En personlig inställelse tar minst 10 minuter. Vidare är flera av
ärendetyperna nya för individutskottet vilket innebär att ledamöterna inte är så insatt i t.ex.
lagstiftningen och de bedömningar som behöver göras. Med anledning av att detta samt fler
ärenden med personlig inställelse och det förändrade arbetssättet som beskrivs ovan bedöms det
behövas längre tid för varje ärende jämfört med idag. En konsekvens av revideringen blir därför en
ökad arbetsbelastning för individutskottet både gällande ökad ärendemängd och tiden som
behöver avsättas för varje ärende.
Risk för sämre kvalitet och stressigare arbetsmiljö
När ett ärende ska beslutas av individutskottet behöver det vara klart ungefär 2 veckor tidigare
jämfört med om beslut hade fattats av en tjänsteman. Detta för att handlingarna ska kopieras upp
och skickas ut till ledamöterna. I ett flertal ärenden innebär detta att handläggarna får kortare tid
för att utreda behovet. Möjliga konsekvenser är sämre kvalitet på utredningarna samt att
handläggarna upplever sin arbetsmiljö som stressigare.
Tätare utskottsmöten
Eftersom individutskottet kommer vara beslutsfattare i ett större antal ärenden finns behov av
tätare utskottsmöten än idag. Detta för att hinna hantera alla ärenden och i så stor utsträckning
som möjligt undvika extra utskottsmöten men även för att handläggningstiderna inte ska bli för
långa. Det bedöms finnas behov av utskottsmöten varannan vecka jämfört med dagens var fjärde
vecka. Trots tätare utskottsmöten finns risk för att man inte kommer nå upp till krav på
handläggningstider i författningar och servicedeklarationer.
Större individutskott
Individutskottet består idag av tre ledamöter, där två måste närvara för att utskottet ska vara
beslutsmässigt. Detta är en sårbar organisation för de fall där en ledamot inte kan närvara
och/eller en jävssituation uppstår. Med jäv menas en omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till opartiskhet hos den som ska handlägga ett ärende. Med en ökad ärendemängd
bedöms det uppstår fler jävssituationer, främst i form av så kallad grannlagenhets- eller
delikatessjäv (att det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till
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personens opartiskhet i ärendet). Utifrån detta samt den ökade arbetsbelastningen för utskottet
som revideringen innebär bedöms det finnas behov av ett större individutskott.

Beslutsunderlag
-

Revidering BON:s delegationsordning, tjänsteskrivelse 2017-08-16

-

Revidering BON:s delegationsordning, förslag till revidering 2017-08-16

Skickas till
Hemsidan
Utvecklingsledare

BOLLEBYGDS KOMMUN
Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Jennica Johansson

Teresia Granlund

Tf förvaltningschef

Utvecklingsledare
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