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Delegation att fatta beslut för socialnämnden i individärenden
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2017, har socialnämnden delegerat till
närmsta chef att på nämndens uppdrag besluta att ge medarbetare delegation att fatta beslut på
uppdrag av socialnämnden och säkerställa att medarbetaren har tillräckliga kunskaper för detta.
Inskolningen förväntas pågå mellan 3 – 12 månader.

Utredning
Socialsekreterare Lisa Krutzén började sin anställning inom social sektor/Individ och
familjeomsorgen i september 2019, inledningsvis på 40% och från december 2019 på 75%. Hon är
anställd i vuxengruppen för arbete med försörjningsstöd och förändringsarbete inriktning
integration. Lisa är sedan juni 2011 utexaminerad socionom från Malmö Högskola och har därefter
arbetat på LSS-boende och HVB för ensamkommande flyktingbarn. De erfarenheter och kunskaper
Lisa har med sig från tidigare arbeten har visat sig komma väl till pass i henne arbete som
socialsekreterare. Hon visar fallenhet för yrket/uppdraget och en mognad som fyller behovet vid
möten, bedömningar, akuta situationer mm. Hennes analyser och konsekvensbeskrivningar är bra
och hon uttrycker sig väl i beslut och annan dokumentation. Lisa deltar aktivt i de utbildningar och
den handledning som erbjuds på arbetsplatsen.

Bedömning
Lisa Krutzén har mycket av nämndens värdegrund i sig själv som person och delar det synsätt och
de strategier som nämnden vill skall gälla för anställda inom sektorn. Hon har goda kunskaper om
den lagstiftning som tillämpas inom socialtjänsten och har satt sig in i de aktuella
arbetsuppgifterna. Hennes resonemang och bedömningar är helt i linje med nämndens uppdrag.

Beslut:
För Socialnämnden i Höörs kommun och i enlighet med gällande delegationsförteckning beslutar
undertecknad att Lisa Krutzén har delegation att fatta beslut på nämndens uppdrag i enlighet med
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd från och med den 1 september 2020.
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