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Socialförvaltningen  

Sigbritt Sundling 

Datum 2019-09-10 

Dnr SN 2019/0016 

 

Till Socialnämnden  

 

 

Revidering av Socialnämndens delegationsordning 
 

 

Sammanfattning 
Socialnämndens delegationsordning behöver revideras för att säkerställa att beslut om utredning 
efter rapport enligt 14 kap. 3 § SoL Lex Sarah samt beslut om anmälan till IVO om ett allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk allvarligt missförhållande kan handläggas enligt gällande regelverk.  
  
 

Beslutsförslag 
Socialnämnden beslutar 
Godkänna revidering av punkt 3.6.1 och 3.6.2 Socialnämndens dokumenthanteringsplan  
SN 2018/0030, ”sakkunnig” ersätts av ”tjänsteperson i stab”, att gälla från 2019-10-01.  
 

Bakgrund 
Socialnämndens nu gällande delegationsordning är senast reviderad 2019-06-19. Enligt gällande 
delegationsordning är det tjänsteperson i socialförvaltningens stab med titeln ”sakkunnig” som har 
delegation att fatta beslut om utredning efter rapport enligt 14 kap. 3 § SoL, Lex Sarah. Det är även 
”sakkunnig” som har delegation att fatta beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.  
 
 
Nuvarande delegation:  
 

3.6 Anmälningsärenden samt yttranden  

3.6.1 Beslut om utredning efter 
rapport enligt 14 kap. 3 § SoL  
 

Sakkunnig 14 kap, 3,6 §§ SoL 
 

Lex Sarah  

3.6.2 Beslut om anmälan om ett 
allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande till IVO  

Sakkunnig  14 kap. 7 § SoL Lex Sarah  

 
 
I socialförvaltningens stab med inriktning på individ- och familjeomsorg finns inte längre någon  
tjänsteperson med titeln sakkunnig. Tjänstepersoner i socialförvaltningens stab har idag olika titlar. 
Staben har uppdraget att handlägga Lex Sarah rapporter och när så är aktuellt anmälan till IVO.  
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Förvaltningens slutsatser 
 
Enligt föreskriften om Lex Sarah ska utredning omedelbart påbörjas. Samtliga tjänstepersoner i stab 
bör, oavsett titel,  kunna handlägga rapporter enligt Lex Sarah och vid behov även kunna ta beslut 
om att rapportera ett allvarligt missförhållande till IVO. Rutiner för handläggning finns.  
 
 
Förslag på ny delegation: 
 

3.6 Anmälningsärenden samt yttranden  

3.6.1 Beslut om utredning efter 
rapport enligt 14 kap. 3 § SoL  
 

Tjänsteperson 
i stab  

14 kap, 3,6 §§ SoL 
 

Lex Sarah  

3.6.2 Beslut om anmälan om ett 
allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande till IVO  

Tjänsteperson 
i stab  

14 kap. 7 § SoL Lex Sarah  

 
Denna ändring skulle bidra till att säkerställa att utredning kan inledas omgående.  
 
 
 
 

 

Susanna Kiesel  Sigbritt Sundling 

Socialdirektör   Enhetschef staben 
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__________ 

Expedieras 
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