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§ 145

Tillägg till delegationsordning
2018/123
Sammanfattning
I samband med smärre personalförändringar på Socialförvaltningen har en funktion som
enhetschef för biståndshandläggare tillkommit. Därmed finns ett behov av att revidera
nämndens delegationsordning för att avlasta verksamhetschefen. Samtidigt har befattningen
1:e socialsekreterare utgått och ersatts av enhetschef, även detta föranleder behov av
justeringar i delegationsordningen. Delegationsordningen antogs 2017-09-26 och reviderades
senast 2018-08-21.
I följande ärendetyper föreslås delegaten bytas från verksamhetschef till enhetschef:
2.13 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats, växelvård och korttidsplats
2.18 Beslut om bistånd i form av särskilt boende för service och omvårdnad av äldre
2.19 Beslut om medboende i särskilt boende enligt parboendegaranti
1.14 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan
1.15 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till åklagaren
1.16 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till domstol
I följande ärendetyper föreslås delegaten bytas från 1:e socialsekreterare till enhetschef:
2.22 Beslut att ej informera den som gjort anmälan om att utredning har inletts, ej inletts eller
redan pågår.
2.23 Beslut att inleda/ej inleda utredning vid anmälan
2.25 Beslut att avsluta utredning utan åtgärd vid anmälan
2.30 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj
2.35 Beslut om placering av underårig i enskilt hem då det ej är frågan om stadigvarande vård
och fostran (tillfällig vistelse i jourhem eller tillfällig placering i enskilt hem för barn och
ungdom)
2.46 Beslut om avgift från föräldrar vars barn får vård i annat hem
2.47 Beslut att föra tala om ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap SoL
2.55 Beslut att utse särskild barnsekreterare till barnet vid vård i familjehem/HVB/SIS
3.3 Begäran hos Förvaltningsrätten om förlängd utredningstid
3.6 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till
11 § 1 eller 2 st LVU
3.25 Beslut om att begära polishandräckning vid avvikelse från vård vid LVU-placering
1.11 Yttrande till Åklagarmyndigheten enligt LUL
1.12 Yttrande till Åklagarmyndigheten med anledning av ev. utredning beträffande misstänkt
under 15 år
1.13 Underrättelse till Åklagarmyndighet att vårdplan ej följs vid påföljden vård enligt SoL.
I följande ärendetyper föreslås delegaten bytas från 1:e socialsekreterare till verksamhetschef:
2.85 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse
finns och faderskapet kan ifrågasättas.
2.91 Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgängesärenden
1.20 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande
Utdragsbestyrkande
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1.32 Beslut att polisanmäla misstanke om brott mot underårig samt vissa grövre brott
I ärende enligt 2.14 Beslut om bistånd i form av skyddat boende föreslås delegat vara enbart
samordnare.
Ärenden enligt 1.17 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till
frivårdsmyndigheten föreslås delegeras till enhetschef.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta
att delegationsordningen revideras i enlighet med förvaltningens förslag med ändringen att
ärenden enligt 2.14 om skyddat boende och 1.17 om åtgärder till frivårdsmyndigheten
delegeras till verksamhetschef.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Mål- och resultatstyrning Socialnämnden
2018/160
Sammanfattning
I detta styrdokument redovisas hur socialnämnden i Perstorps kommun bedriver sitt arbete
med mål- och resultatstyrning. Perstorps kommun använder sig av ett gemensamt
ledningssystem för att stödja arbetet med mål- och resultatstyrning. Detta styrdokument
kompletterar styrdokument för budget genom att fokusera på målarbetet och dess resultat.
Tillsammans ska de skapa en tydlig linje med budget i balans men även vilka mål och resultat
nämnden levererar. Detta för att skapa den bästa socialtjänsten möjligt för Perstorps
kommuninvånare.
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta
att fastställa Riktlinjer för mål- och resultatstyrning Socialnämnden
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Upphävande av riktlinjer
2018/158
Sammanfattning
Socialnämnden antog 2013-01-22 § 8 Riktlinjer för avvikelserapportering och
Lex Maria (dåvarande dnr SOC 2012/275), 2013-05-21 § 56 Riktlinje vid
stick- och skärskador (dåvarande dnr SOC 2013/103) och 2014-05-20 § 58
Riktlinje för basala hygienrutiner (dåvarande dnr SOC 2014/95). Dessa
dokument är snarare att betrakta som rutiner än som riktlinjer, och bör därför
inte vara fastställda av nämnden. Aktuella rutiner tas fram av MAS, och är
tillgängliga för samtliga medarbetare på intranätet.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att Riktlinjer för avvikelserapportering och Lex Maria med dnr SOC 2012/275, Riktlinje vid
stick- och skärskador med dnr SOC 2013/103 och Riktlinje för basala hygienrutiner med dnr
SOC 2014/95 upphävs.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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