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Uppdatering av delegationsordningen
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Förslag till beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga
beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till
förvaltningschef enligt 7 kap. 6 § kommunallagen.
2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera
ärendena till lägst den nivå som finns angiven i
delegationsordningens kolumn ”Delegat”.
3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i
kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.
4. Beslut som fattats med stöd av delegation och med stöd av
vidaredelegation ska anmälas i enlighet med vad som idag
föreskrivs i delegationsordningen och i enlighet med vad som följer
av lag.
Sammanfattning
Nämndens delegationsordning ses över regelbundet för att
beslutsfattandet ska vara så effektivt som möjligt samt för att den
ska vara uppdaterad vad gäller förändringar av lagrum. I detta
ärende föreslår förvaltningen bland annat ändringar av lägst delegat
gällande personalärenden, ekonomiärenden och några
förtydliganden och tillägg gällande ärenden inom avdelningen för
social omsorg.

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 220 00
Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samråd med
avdelningarna för förskola, social omsorg, äldreomsorg och
samhällsplanering. Ärendet har samverkats i förvaltningsgruppen
10 april och 15 maj samt förhandlats enligt 14 § MBL 15 maj 2018.
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Ärendet
Stadsdelsnämnden fastställde delegationsordningen i juni 2007 och
anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att
fatta beslut i angivna ärenden och hur dessa beslut ska anmälas till
nämnden. I delegationsordningen framgår även nämndens
delegation till sociala delegationen och till särskilt utsedda
ledamöter att fatta beslut i enskilda ärenden som inte får delegeras
till tjänsteman. Delegationsordningen uppdaterades senast
31 augusti 2017.
Anmälan av delegationsbeslut

I nya kommunallagen 6 kap. 40 § föreskrivs en ny ordning om
anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation. Den innebär
att nämnderna ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har
fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden eller inte.
Den obligatoriska anmälningsskyldigheten som tidigare gällde har
upphört. Delegationsbeslut som inte anmäls ska dock protokollföras
särskilt om beslutet får överklagas.
Den nya regleringen gäller inte bara de beslut som de anställda
fattar med stöd av delegation utan även delegationsbeslut av sociala
delegationen och enskilda ledamöter. Generellt kan sägas att
kommuner och landsting får en ökad frihet att organisera sin
verksamhet beträffande delegation. Nämnderna kommer dock
fortfarande att vara ansvariga för delegaternas beslut.
Förvaltningen förslår ingen förändring, utan föreslår att de beslut
som fattats med stöd av delegation och med stöd av
vidaredelegation ska anmälas i enlighet med vad som idag
föreskrivs i delegationsordningen och i enlighet med vad som följer
av lag.
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Uppföljning av beslut som fattats med stöd av delegation
Revisorerna påpekar i ”Årsrapport 2017 Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd” att uppföljning och kontroll av beslut som fattats
med stöd av delegation från nämnden inte är helt tillräcklig.
Förvaltningen har gjort vissa uppföljningar tidigare men saknar en
rutin. I delegationsordningen har ett tillägg gjorts att uppföljning
och kontroll ska föras in i Väsentlighets- och riskanalysen (VoR)
och i internkontrollplanen. Förvaltningen kommer genomföra
stickprov i diariet, för att säkerställa att besluten anmäls i enlighet
med vad som föreskrivs i delegationsordningen och i enlighet med
vad som följer av lag.
Nya dataskyddsförordningen GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj 2018 och
ersätter nuvarande personuppgiftslag (PuL).
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Dataskyddsförordningen förkortas GDPR (General Data Protection
Regulation). En ny roll som dataskyddsombud införs som ersätter
tidigare personuppgiftsombud. Förvaltningen har lagt till detta i
delegationsordningen (ärendegrupp 1.9 och 1.10). Förvaltningen har
även för tydlighetens skull lagt till en punkt om att det är nämnden
som utser dataskyddsombud (1.8). Ett särskilt ärende om detta
föreläggs nämnden separat.
Föreslagna ändringar inom kapitlet Personal

För att enhetschefer inom avdelningen för social omsorg i högre
grad ska ges möjlighet att fokusera på sitt ansvar inom ekonomi,
arbetsmiljö och strategisk utveckling och uppföljning av
verksamheten, föreslår förvaltningen att biträdande enhetschefer ges
utökat ansvar för beslut i följande personalärenden.
•
•
•
•
•

•

Anställning av underställd personal (2.1).
Fastställa lön för nyanställd personal, enligt fastställda
lönekriterier och i samråd med enhetschef (2.2).
Ledighet som inte regleras av lagar och avtal (2.10).
Uppsägning på egen begäran och beslut om förkortad
uppsägningstid (2.15).
Entledigande då avgångsskyldighet föreligger på grund av
arbetsoförmåga i samband med att arbetstagare beviljats hel
sjukersättning eller omreglering av anställningsförhållande
på grund av beviljad partiell sjukersättning (2.18).
Beslut om förstadagsintyg (2.23).

Rätt och skyldighet att förhandla och lämna information enligt
11-14, 19-20 §§ MBL är idag delegerat till enhetschef/förskolechef.
Förvaltningen föreslår här en ändring till biträdande enhetschef
inom social omsorg, eller HR-konsult. (2.26)
Övertidsinlösen (kontant lön mot rätt till övertidsersättning) är idag
delegerat till områdeschef inom förskoleavdelningen och
avdelningschef inom övriga avdelningar. För att få en likriktning
inom hela förvaltningen föreslås att lägst delegat inom
förskoleavdelningen också blir avdelningschef (2.6).
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Efter att en personalenhet bildats inom förvaltningen föreslår vi att
delegationen ändras från avdelningschefen för administrativa
avdelningen till HR-chef i följande ärenden:
•
•

Fatta beslut om ersättning för fackligt uppdrag (2.13).
Avstängning högst 30 dagar (2.20)
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Förändringar inom kapitlet Ekonomi

Anskaffning av varor och tjänster
Inom avdelningen för samhällsplanering föreslår förvaltningen att
lokalintendent får delegation för anskaffning av varor och tjänster
upp till ett prisbasbelopp. Detta för att utan dröjsmål kunna åtgärda
akuta fel och brister i stadsdelsnämndens lokaler (3.9).
Förtydligande om samordnade upphandlingar
Förvaltningschefen har idag delegation att besluta om deltagande i
samordnade upphandlingar, godkänna förfrågningsunderlag och
teckna ramavtal. Ett förtydligande bör göras att det gäller
upphandlingar upp till 50 prisbasbelopp i likhet med vad som står i
ärendegrupp 3.9 som avser anskaffning av varor och tjänster.
Upphandlingar över 50 prisbasbelopp beslutas av nämnden (3.10).
Förtydligande under kapitlet Återkrav och eftergift

Inom avdelningen för social omsorg behöver ett förtydligande göras
i beslut som gäller ”Eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap.
1, 2 §§, 8 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL)”. Förvaltningen föreslår
ett tillägg så beslutet gäller ”Fastställande, nedsättning och eftergift
av ersättningsskyldighet” i enlighet med angiven lagtext. Lägst
delegat är biträdande enhetschef med undantag för vuxenenheten
där vi föreslår socialsekreterare (15.5).
Insatser för barn och ungdom

Förvaltningen föreslår ett förtydligande av delegationen gällande
tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem för barn och ungdom. Att
det gäller åldrarna 0-20 år. Lägst delegat är biträdande enhetschef
inom förvaltningen och gruppledare vid Socialjouren. Idag gäller
dessa beslut högst fyra månader men vi föreslår att det endast ska
gälla i avvaktan nästa ordinarie sammanträde i sociala delegationen
(16.10).
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Förvaltningen föreslår även att man bakar ihop två ärendegrupper
till en (16.11 och 16.13). Båda besluten gäller
placering/omplacering i HVB för barn och ungdomar. Det ena 0-17
år delegerat till sociala delegationen och det andra 18-19 år
delegerat till biträdande enhetschef/gruppledare inom Socialjouren.
Vi föreslår att man ändrar ärendegrupp 16.11 att gälla barn och
ungdomar 0-19 år och att sociala delegationen är lägst delegat för
hela åldersspannet. Det innebär att nuvarande ärendegrupp 16.13
utgår. Nedanstående ärendegrupper numreras därefter om så att
16.13 istället avser godkännande av jourhem.
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Ett tillägg behöver göras som handlar om arvode och omkostnader
för barn och ungdom som får vård utanför hemmet. I
delegationsordningen framgår att biträdande enhetschefer och
gruppledare vid Socialjouren har delegation att fatta beslut enligt
riktlinjerna. Vi föreslår att nämnden ger enhetschef delegation att
fatta beslut utöver riktlinjerna (16.16 c).
Insatser för vuxna

Nedläggning av påbörjad utredning/avsluta utredning utan vidare
åtgärd enligt SoL är idag delegerat till biträdande enhetschef.
Samma sak gäller för upphörande av biståndsinsats. Förvaltningen
föreslår att detta ändras till socialsekreterare inom vuxenenheten
(9.3, 9.7).
Anmälan till försäkringskassan om att nämnden ska uppbära del av
sjukpenning för den som bereds vård i HVB eller familjehem enligt
SoL som ger vård och behandling åt missbrukare, är idag delegerat
till socialsekreterare. Förvaltningen föreslår enhetschef som lägst
delegat (19.10).
Enhetschef har idag delegation att fatta beslut om upphörande av
omedelbart omhändertagande enligt 18 b § lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM). Förvaltningen föreslår att detta även
ska gälla återkallande av ansökan om vård enligt samma paragraf
(20.7).
Jämställdhetsanalys

Beslutsunderlag ska innehålla en jämställdhetsanalys som belyser
hur beslutet förhåller sig till stadens jämställdhetspolitiska mål.
Förvaltningen anser att det i detta ärende inte finns några särskilda
aspekter utifrån ett jämställdhetsperspektiv som behöver analyseras.
Delegationen ska vara likvärdig oavsett om beslutet delegeras till en
man eller en kvinna.
Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningschefen rätt att
vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i
delegationsordningens kolumn ”Delegat”.
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