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Tillägg och ändringar i delegationsordningen
Förslag till beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förslag
till uppdatering av delegationsordningen.
Delegationsordningen gäller från och med den 17 december
2021.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ger
stadsdelsdirektören i uppdrag att enligt 7 kap. 5 §
kommunallagen (2017:725) besluta på nämndens vägnar i
beslutspunkterna 6.4, 8.9, 8.10, 8.12-8.16, 8.20, 8.46, 9.34,
10.14 och 12.45. Besluten ska anmälas i enlighet med vad
som framgår i delegationsordningen.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlåter enligt 7
kap. 6 § kommunallagen (2017:725) åt stadsdelsdirektören
att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att
besluta i stadsdelsdirektörens ställe i beslutspunkterna 6.4,
8.9, 8.10, 8.12-8.16, 8.20, 8.46, 9.34, 10.14 och 12.45.
Stadsdelsdirektörens beslut om vidaredelegering ska
anmälas till nämnden.
Sammanfattning
En delegationsordning är ett levande dokument som behöver
uppdateras regelbundet. Delegationsordningen uppdaterades senast i
april 2021.
Sedan senaste uppdateringen har behov av ytterligare tillägg och
ändringar uppkommit. Förvaltningen föreslår att de föreslagna
tilläggen och ändringarna genomförs och gäller från och med den
17 december 2021.
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Bakgrund
En delegationsordning är ett levande dokument som behöver
uppdateras regelbundet. En total översyn gjordes i april 2020 och
den senaste uppdateringen genomfördes i april 2021. Behov av
ytterligare tillägg och ändringar har efter det tillkommit.
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Ärendet
Stadsdelsnämnden kan med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen
(2017:725) delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare
eller en anställd i kommunen.
Syftet med att delegera beslutanderätt är att avlasta nämnden från
rutinbetonade ärenden. Delegation skapar utrymme för nämnden att
kunna koncentrera sig på ärenden som är särskilt betydelsefulla
eller av principiell karaktär. Delegation möjliggör också en
effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare.
Beslut som fattas på delegation kallas för ”delegationsbeslut”. Den
som fått i uppdrag att fatta ett delegationsbeslut kallas för ”delegat”.
Vid delegation överförs rätten att fatta beslut från nämnden till
delegaten. Det innebär att beslutet gäller som nämndens eget beslut.
Vidaredelegation
Om stadsdelsnämnden delegerar beslutanderätt direkt till
stadsdelsdirektören enligt 7 kap. 5 § kommunallagen kan nämnden
ge stadsdelsdirektören i uppdrag att delegera beslutanderätten
vidare till en anställd i kommunen enligt 7 kap. 6 § kommunallagen.
Verkställighet
Förvaltningen vidtar en mängd åtgärder som inte anses vara beslut i
kommunallagens mening. Detta kallas för verkställighet.
Kännetecknande för ärenden som är verkställighet är att det saknas
alternativa lösningar och att beslutsfattaren inte behöver göra
överväganden eller självständiga bedömningar. Frågorna är oftast
redan reglerade av lag, avtal eller beslut. Verkställighetsärenden
delegeras inte från nämnd och behöver inte anmälas till nämnd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Administrativa avdelningen i samverkan
med avdelning Stadsmiljö och lokaler, avdelning Förskola,
avdelning Social omsorg barn och unga och avdelning Social
omsorg vuxen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Sedan den senaste uppdateringen i april 2021 har behov av
ytterligare tillägg och ändringar i delegationsordningen tillkommit.
Nedan följer en beskrivning av de tillägg och ändringar som
förvaltningen föreslår.
Avsnitt C
Förvaltningen föreslår att den inledande texten i avsnitt C.
Kompletterande beslutsrätt förtydligas så att det framgår hur det
särskilda förordnandet ges och vilka som enligt beslut har fått ett
särskilt förordnande.
Punkt 1.6
Om ett beslut överklagas enligt 45 § förvaltningslagen (2017:900)
ska den myndighet som fattat ursprungsbeslutet pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Om
överklagandet har kommit in för sent ska överklagandet avvisas.
Stadsdelsdirektören har sedan tidigare delegation att besluta om att
avvisa överklaganden. När det gäller LVU-ärenden har
stadsdelsdirektören vidaredelegerat beslutanderätten till enhetschef.
I övriga ärenden har stadsdelsdirektören vidaredelegerat
beslutanderätten till den delegat som har fattat ursprungsbeslutet
(enligt delegationsordningen). I syfte att förkorta beslutsvägarna
och möjliggöra en snabbare handläggning i dessa typer av ärenden
vidaredelegerar stadsdelsdirektören beslutanderätten enligt följande:
 Avdelningschef får avvisa överklaganden av beslut som har
fattats av stadsdelsnämnden.
 Enhetschef får avvisa överklaganden av beslut som har
fattats av sociala delegationen.
 Biträdande enhetschef får avvisa överklaganden av beslut i
LVU-ärenden.
 Delegat som har fattat beslut enligt delegationsordningen får
avvisa överklaganden av dessa beslut.
Förvaltningen föreslår ett förtydligande om hur en rättidsprövning
går till och vad som är verkställighet respektive delegationsbeslut
när det gäller rättidsprövning i kommentaren till beslutspunkten.
Punkt 1.21
För att effektivisera handläggningen vid kortare nedstängningar av
verksamheter vidaredelegerar stadsdelsdirektören beslutanderätten
till enhetschef istället för avdelningschef. Förvaltningen föreslår att
texten i beslutspunkten förtydligas så att den bättre överensstämmer
med punkt 1.22.
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Punkt 3.1
Förvaltningen får ibland skadeståndskrav, framför allt avdelning
Stadsmiljö och lokaler. På grund av att skadeståndskraven har blivit
högre föreslår förvaltningen att beloppsgränserna i beslutspunkt 3.1
höjs så att stadsdelsdirektör får kräva och betala ut skadestånd upp
till 100 000 kronor (istället för 50 000 kronor), avdelningschef upp
till 50 000 kronor (istället för 20 000 kronor) och enhetschef upp till
20 000 kronor (istället för 5 000 kronor).
Punkterna 3.8 d) och 3.10 d)
Det finns inte längre någon som har titeln biträdande enhetschef
lokaler och stadsmiljö i förvaltningen. Stadsdelsdirektören
vidaredelegerar därför beslutanderätten till lokalstrateg istället i
beslutspunkterna 3.8 d) och 3.10 d).
Punkt 4.1
På grund av att hyror och kostnader har ökat föreslår förvaltningen
att beloppsgränserna för förhyrning av lokaler och lägenheter höjs.
Förslaget är att stadsdelsdirektören får teckna avtal med en
årskostnad på högst 2 miljoner kronor (istället för 1,2 miljoner
kronor) och att avdelningschef Stadsmiljö och lokaler får teckna
avtal med en årskostnad på högst 1 miljoner kronor (istället för
500 000 kronor).
Förvaltningen föreslår även att texten förtydligas så att det framgår
att beslutspunkten innefattar hyresföring och ombyggnadstillägg.
Avsnitt 6
Förvaltningen bedömer utifrån en tolkning av kommunallagen och
skollagen (2010:800) att beslut om att låta barn från stadsdelen gå i
förskola i annan kommun på grund av särskilda skäl, beslut om att
ta emot barn från annan kommun i förskoleverksamhet på grund av
särskilda skäl och beslut i fråga om åtgärder för barn i behov av
särskilt stöd inte är delegationsbeslut utan verkställighet.
Förvaltningen föreslår därför att dessa beslutspunkter flyttas till
verkställighetsförteckningen (bilaga 3).
Förvaltningen föreslår vidare att genomförande av åtgärder för att
förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling
enligt 6 kap. 7 § skollagen och upprättande av årlig plan med
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn enligt 6 kap. 8 § skollagen slås ihop till en
beslutspunkt (6.4) istället för två separata beslutspunkter, eftersom
dessa hör ihop. Förvaltningen föreslår även vissa förtydliganden i
beslutspunkterna 6.4 och 6.5 utifrån lagstiftningen.
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Punkt 8.8
Förvaltningen föreslår att det förtydligas i kommentaren till
beslutspunkten att möjligheten att ansöka hos Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) om att flytta över ett ärende till en annan
kommun enligt 2 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) inte gäller
försörjningsstöd. IVO har bara befogenhet att besluta om att flytta
över ärenden som är pågående. En ansökan om försörjningsstöd är
avslutad när den är avgjord. När ett slutligt beslut om
försörjningsstöd är fattat finns det inte längre något ärende att flytta
över.
Punkterna 8.9-8.17 och 8.19-8.22 – delvis nya punkter
Enheten för ekonomiskt bistånd har gjort en större översyn av
enhetens delar i delegationsordningen. Enheten har uppmärksammat
att det saknas delegation i vissa ärenden, till exempel beslut om
ekonomiskt bistånd enligt riksnorm, att en del beslutspunkter
behöver förtydligas och att beslutsnivån behöver justeras i vissa fall.
Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar beslutanderätt till
stadsdelsdirektören i beslutspunkterna 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14,
8.15, 8.16 och 8.20, som i sin tur delegera beslutanderätten vidare i
enlighet med vad som framgår av bifogad delegationsordning.
Beslutspunkterna är nya i delegationsordningen.
Förvaltningen föreslår att ändringar sker i beslutspunkterna 8.11,
8.17, 8.19, 8.21 och 8.22 i enlighet med vad som framgår av
bifogad delegationsordning. I beslutspunkt 8.22 vidaredelegerar
stadsdelsdirektören beslutanderätt till biträdande enhetschef istället
för enhetschef i syfte att effektivisera handläggningen av dessa
ärenden.
Punkt 8.46
Stadsdelsnämnden brukar delegera till särskilt namngivna
tjänstepersoner att begära polishandräckning för att föra
missbrukare till läkarundersökning, sjukhus eller vårdinstitution
enligt 45 § 1 st. 1-2 p. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall. Det finns inget lagkrav på att delegationen ska ske till
särskilt namngivna personer. Det räcker att delegation sker till
innehavare av en viss befattning. För att minska sårbarheten i dessa
ärenden föreslår förvaltningen att nämnden delegerar
beslutanderätten till stadsdelsdirektören, som i sin tur
vidaredelegerar beslutanderätten till biträdande enhetschef vid
avdelning Social omsorg vuxen och avdelning Social omsorg barn
och unga samt gruppledare och socialsekreterare vid socialjouren.
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Punkt 9.34 – ny punkt
Stadsdelsnämnden har en underrättelseskyldighet gentemot
Åklagarmyndigheten enligt 12 kap. 8 § socialtjänstlagen.
Stadsdelsnämnden är skyldig att underrätta åklagare när den får
kännedom om att en ungdom inte sköter sin påföljd (exempelvis
ungdomsvård eller ungdomstjänst) eller när åklagare eller domstol
kommer med en begäran om att nämnden ska redovisa hur en
ungdom sköter sin påföljd. För att förkorta beslutsvägen och
effektivisera handläggningen i dessa ärenden föreslår förvaltningen
att nämnden delegerar beslutanderätten till stadsdelsdirektören, som
i sin tur vidaredelegerar beslutanderätten till socialsekreterare.
Förvaltningen föreslår att den nya beslutspunkten läggs till efter
beslutspunkt 9.33 i delegationsordningen.
Punkt 10.14 – ny punkt
Den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft som heter lagen
(2021:530) om informationssamtal. Lagen innebär ett krav på att
föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal hos nämnden innan
de lämnar in ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge till
domstol. Efter informationssamtalet ska föräldrarna få ett
samtalsintyg från nämnden. Syftet är att i ett tidigt skede nå ut till
föräldrar om den hjälp och det stöd som finns att få för att kunna
hitta hållbara lösningar i frågor som rör deras barn. Förvaltningen
föreslår att nämnden delegerar beslutanderätten till
stadsdelsdirektören, som i sin tur vidaredelegerar beslutanderätten
till familjerättssekreterare.
Punkt 12.34
För att effektivisera handläggningen vid köp av plats i annan
kommun eller hos annan vårdgivare inom verksamhetsområdet
funktionsnedsättning och socialpsykiatri vidaredelegerar
stadsdelsdirektören beslutanderätten till enhetschef istället för
avdelningschef.
Punkt 12.45 – ny punkt
Verksamhetsområdet funktionsnedsättning och socialpsykiatri
behöver i likhet med verksamhetsområdet individ- och
familjeomsorg vuxen kunna lämna yttranden i ärenden om
förordnande av god man eller förvaltare (jämför beslutspunkt 8.50 i
delegationsordningen). Förvaltningen föreslår därför att en ny
beslutspunkt läggs till i slutet av avsnitt 12 (efter beslutspunkt
12.44) och att nämnden delegerar beslutanderätten till
stadsdelsdirektören, som i sin tur vidaredelegerar beslutanderätten
till biståndshandläggare.
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Verkställighetsförteckning
Förvaltningen har gjort förtydliganden, ändringar och tillägg på sida
95, 96, 98-102 och 105 i delegationsordningen (bilaga 3,
verkställighetsförteckning).
Förvaltningen föreslår att de föreslagna tilläggen och ändringarna
genomförs och gäller från och med den 17 december 2021.
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