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Revidering av delegationsordning

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnds delegationsordning 2019 med föreslagna
ändringar/nyheter i enlighet med vad som framgår av detta
tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra
nödvändiga redaktionella ändringar i delegationsordningen.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Hässelby-Vällingby delegationsordning är en förteckning över vilka
funktioner som kan fatta beslut på nämndens vägnar i ett ärende
eller en viss grupp av ärenden. I början av varje år fastställs
delegationsordningen för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
Delegationsordningen kan också revideras under året. Detta då
förteckningen behöver hållas aktuell avseende ändringar i
lagstiftning och i kommunfullmäktiges beslut om nämndernas
ansvarsområden. Uppdateringar kan också behövas utifrån
organisatoriska förändringar inom och utom förvaltningen.
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Enligt nu föreslagen revidering föreslås förändringar inom
områdena polisanmäla brott, hantera överklagan och omprövning samt
ärenden i domstol och individ och familjeomsorg. Dessutom införs
delegering av återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande och
polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten
och grov krigsförbrytelse.
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Ärendet
Följande ändringar/nyheter föreslås:
Delegering av återsökning av statsbidrag för
flyktingmottagande
Arbetsmarknadsnämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att
samordna stadens återsökning av statsbidrag för
flyktingmottagande. För att kunna hantera återsökning och även
kunna överklaga när Migrationsverket avslår återsökningar behöver
berörda tjänstepersoner vid arbetsmarknadsförvaltningen få
stadsdelsnämndernas uppdrag att fatta beslut i dessa ärenden.
Kommunernas insatser för flyktingmottagande finansieras delvis
med statsbidrag som hanteras av Migrationsverket. Vissa bidrag
betalas ut i form av grundersättning, schabloner och liknande medan
annan ersättning lämnas med utgångspunkt från de individbaserade
ansökningar som kommunerna lämnar in i efterhand. Kommunernas
rätt till olika former av ersättning regleras i förordning (2017:193)
om statlig ersättning för asylsökanden med fler, förordning
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera
och förordning (2010:1 122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar.
Den praktiska hanteringen av återsökning sköts av
statsbidragsgruppen vid arbetsmarknadsförvaltningens
ekonomistab, med utgångspunkt från de underlag som
stadsdelsförvaltningarna tillhandahåller. För att kunna hantera
återsökning och även kunna överklaga när Migrationsverket avslår
stadens återsökningar, behöver berörda tjänstepersoner få
stadsdelsnämndernas uppdrag att fatta beslut i dessa ärenden. De
aktuella tjänstefunktionerna är ekonomistabens chef och
samordnarna i stabens stadsbidragsgrupp.
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Under förutsättning att de får ett sådant uppdrag kommer
ekonomichef och samordnare att ha tillgång till
stadsdelsförvaltningarnas dokumentationssystem. Sådan tillgång får
endast utnyttjas i den utsträckning det är nödvändigt.
Förvaltningen föreslår att två nya beslutsformuleringar tillkommer i
delegationsförteckningen. Dels under stödjande/ekonomi samt
under polisanmäla brott, hantera överklagan och omprövning samt
ärenden i domstol.
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Förvaltningen föreslår vidare att stadsdelsnämnden enligt 7 kap 5 §
kommunallagen uppdrar till förvaltningschefen att besluta på
nämndens vägnar enligt de nya beslutsformuleringarna. Under
förutsättning av stadsdelsnämndens beslut om nya
beslutsformuleringar och om delegering av beslutanderätten till
förvaltningschefen, anmäler förvaltningschefen sin vidaredelegering
av återsökning till samordnare i arbetsmarknadsförvaltningens
samordningsgrupp och av överklagande till chefen vid
ekonomistaben inom samma förvaltning.
Förvaltningen föreslår nedan.
Nr/Beslut
Lagrum
Föreslaget nr 2.1.17
- Förordning om statlig
ersättning för asylsökanden
Återsökning av statsbidrag
m.fl.
hos Migrationsverket för nämndens
kostnader för insatser för asylsökande
- Förordning om statlig
och nyanlända inklusive
ersättning för
ensamkommande barn och unga
flyktingmottagande m.m.
- Förordning om statlig
ersättning för insatser för vissa
utlänningar.
Föreslaget nr 2.4.15
- 40 § förvaltningslagen
Överklaga Migrationsverkets beslut
att avslå nämndens återsökning av
statsbidrag för kostnader för insatser
för asylsökande och nyanlända
inklusive ensamkommande barn och
ungdomar; överklaga dom i
rättsinstans i sådant ärende
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Delegat
Samordnare vid
statsbidragsgruppen inom
arbetsmarknadsförvaltningens
ekonomistab

Ekonomichef vid
arbetsmarknadsförvaltningens
ekonomistab

Polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot
mänskligheten och grov krigsförbrytelse
När situationen i mellanöstern förändras och det sannolikt kommer
att komma tillbaka personer till Sverige och Stockholm som kan ha
deltagit i väpnade aktioner i exempelvis Syrien, har
stadsledningskontoret lämnat följande förklaringar till vilka
möjligheter staden har att bidra till att personer som gjort sig
skyldiga till brott lagförs. Det är en önskan att staden mer aktivt
utnyttjar de möjligheter som finns att inom gällande regelverks
ramar samarbeta med polismyndigheten.
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Socialtjänstsekretess
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Detta
framgår i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Några sekretessbrytande regler
Enligt 10 kap. 21 § OSL hindrar inte sekretessen inom
socialtjänsten att en uppgift lämnas till åklagarmyndighet eller
polismyndighet om uppgiften angår misstanke om brott som riktats
mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som
avses i
1. Brottsbalken, 3, 4 eller 6 kapitlet
eller
2. Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Enligt 10 kap. 23 § OSL får en uppgift som angår misstanke om ett
begånget brott och som är sekretessbelagd inom socialtjänsten
lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift
att ingripa mot brottet endast om misstanken angår
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år
eller
3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till
överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i
1 kap. 3 § smittskyddslagen.
Exempel på brott där det är föreskrivet minst ett års fängelsestraff är
folkmord och brott mot mänskligheten där straffen är fängelse lägst
fyra år och upp till livstid, se lag om straff för folkmord, brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Strategi-och internservice
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Polisanmälan
Det finns ingen lagstadgad skyldighet att göra polisanmälan. Det
kan dock ingå i tjänsteansvaret att göra en polisanmälan i en viss
situation om det inte föreligger hinder på grund av sekretess. Det
föreligger också en allmän skyldighet att i tid anmäla eller annars
avslöja vissa förestående eller pågående allvarliga brott,
23 kap. 6 § brottsbalken.
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Om en uppgift inte är sekretessbelagd, ska en myndighet på begäran
av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över,
6 kap. 5 § OSL.
Om polis eller åklagare begär ut allmänna handlingar ska
efterfrågade handlingar lämnas ut om det inte föreligger hinder på
grund av sekretess. För att bedöma om ett handlande kan utgöra ett
brott kan samråd alltid ske med polis eller åklagare om de enskilda
personernas identitet inte röjs.
Förvaltningen föreslår, på rekommendation av stadsledningskontoret, att nämnden delegerar beslut om polisanmälan vid
misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och grov
krigsförbrytelse till sociala delegationen, föreslaget nr 2.4.4.
Polisanmäla brott, hantera överklagan och omprövning
samt ärenden i domstol
Förvaltningen föreslår att vidhållande av överklagat beslut enligt
2.4.6, Förvaltningslagen (FL) 27 § ändras från enhetschef till den
delegat som har fattat beslutet.
Förvaltningen föreslår att avvisa skrivelse med överklagande som
kommit in för sent enligt 2.4.7, FL 24 § ändras från enhetschef till
den delegat som har fattat beslutet
Individ- och familjeomsorg
Övergripande beslut
Förvaltningen föreslår att 6.1.2.beslut att fortsätta utredning oavsett
den enskildes medgivande får den nya formuleringen beslut att ta
kontakter oavsett den enskildes medgivande
Förvaltningen föreslår att beslut att utredning inte ska startas enligt
6.1.4, 11 kap 1, 1a, 2 §§ Socialtjänstlagen (SoL) delegeras även till
socialsekreterare inom vuxenenheten som arbetat minst 2 år.
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Förvaltningen föreslår att beslut att utredning inte ska föranleda
någon åtgärd/avslutande av åtgärd enligt 6.1.5, 11 kap 1, 1a, 2 §§
SoL enbart ska delegeras till biträdande enhetschef. Enligt
nuvarande delegation har även socialsekreterare inom
försörjningsstödsenheten och socialsekreterare inom barnenheten
som arbetet minst 2 år denna delegation.
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Försörjningsstöd
Beslut om försörjningsstöd
Beslut om försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd enligt Stockholms
stads norm
2
Beslut om ekonomiskt bistånd som
utbetalas via ICA- kort (nytt kort)
3
Beslut om ekonomiskt bistånd som
utbetalas via ICA- kort (påfyllning av
kort)
4
Beslut om ekonomiskt bistånd till
matpengar eller hyra efter
nödprövning
5
Beslut om ekonomiskt bistånd som
utbetalas via presentcheck
6
Beslut om ekonomiskt bistånd till
avgift vid sjukhusvård
7
Beslut om ekonomiskt bistånd till
egenavgift vid vård och behandling
8
Beslut om ekonomiskt bistånd till
vårdavgift vid akut logi
9
Beslut om ekonomiskt bistånd till
merkostnader för umgänge med barn
10
Beslut om hyreskostnad för
förstahands-, andrahands- och
inneboende
11
Beslut om ekonomiskt bistånd till
hushållsel
12
Beslut om ekonomiskt bistånd till SLkort
13
Beslut om ekonomiskt bistånd till
hemförsäkring
14
Beslut om ekonomiskt bistånd till
medlemskap i fackförening
15
Beslut om ekonomiskt bistånd till
medlemskap i arbetslöshetskassa
16
Beslut om ekonomiskt bistånd till
dagersättning enligt (LMA)
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning
17
Beslut om avslag på grund av att
Strategi-och internservice
behovet kan tillgodoses med egna
Hässelby torg 20-22
inkomster
Box 3424
1656418
Hässelby
Beslut om avslag på grund av att
Växel 08-50804000
individen inte stått till
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
arbetsmarknadens förfogande

Nr
1

stockholm.se

Lägsta delegat
Ekonomihandläggare

Lagrum
4 kap. 1 §
SoL

D/V*
D

Biträdande enhetschef

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

D

Socialsekreterare

4 kap. 1 §
SoL

D

Biträdande enhetschef

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

D

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
LMA

D

Ekonomihandläggare

4 kap. 1 §
SoL

D

Socialsekreterare

4 kap. 1 §
SoL

D

Socialsekreterare

Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare

Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Biträdande enhetschef

D

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2019/13
Sida 7 (11)

19

Beslut om avslag på grund av att
individen inte medverkat till
utredningens slutförande
Beslut om ekonomiskt bistånd till
livsföring i övrigt
20
Beslut om ekonomiskt bistånd till
avgifter för kommunal service,
ansöknings- och förmedlingsavgifter
21
Beslut om ekonomiskt bistånd till
dator och telefon
22
Beslut om ekonomiskt bistånd till
internetuppkoppling/bredband
23
Beslut om ekonomiskt bistånd till
diskmaskin
24
Beslut om ekonomiskt bistånd till
flyttkostnader
25
Beslut om ekonomiskt bistånd till
fritidsaktiviteter för barn
26
Beslut om ekonomiskt bistånd till
färdtjänstavgift
28
Beslut om ekonomiskt bistånd till
glasögon eller kontaktlinser
29
Beslut om ekonomiskt bistånd till
hemtjänstavgift
30
Beslut om ekonomiskt bistånd till
hemutrustning och
spädbarnsutrustning
31
Beslut om ekonomiskt bistånd till
hälso- och sjukvård (läkarvård,
medicin)
32
Beslut om ekonomiskt bistånd till
psykoterapi
33
Beslut om ekonomiskt bistånd till
medicinska hjälpmedel
34
Beslut om ekonomiskt bistånd till
magasineringskostnad
35
Beslut om ekonomiskt bistånd till
resor för: umgänge, rekreation,
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
begravning, återförening
Strategi-och internservice
36
Beslut om ekonomiskt bistånd till
Hässelby torg 20-22
reparationskostnader
Box 3424
1656437
Hässelby
Beslut om ekonomiskt bistånd till
Växel 08-50804000
skolkort- SL
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Ekonomihandläggare

4 kap. 1 §
SoL

D

Ekonomihandläggare

4 kap. 1 §
SoL

D

Socialsekreterare

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

D

4 kap. 1 §
SoL

D

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

D

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

D

Ekonomihandläggare
Biträdande enhetschef
Biträdande enhetschef
Biträdande enhetschef
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Socialsekreterare upp
till 10 000 kr, därefter
biträdande enhetschef
Ekonomihandläggare

Biträdande enhetschef
Ekonomihandläggare
Biträdande enhetschef
Biträdande enhetschef

Biträdande enhetschef
Biträdande enhetschef

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D

D
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38

Beslut om ekonomiskt bistånd till
skulder

39

Beslut om ekonomiskt bistånd till
sommarlovspeng
Beslut om ekonomiskt bistånd till
tandvårdskostnader

40

41

43

Beslut om ekonomiskt bistånd till
tillfälligt boende (härbärge,
vandrarhem, hotell)
Beslut om ekonomiskt bistånd till
depositionshyra
Övriga beslut
Rådrumsbeslut för innehav av fordon

44
45

46

42

Biträdande enhetschef
upp till 30 000 kr,
därefter enhetschef
Socialsekreterare
Ekonomihandläggare
upp till 10 000 kr,
därefter biträdande
enhetschef
Biträdande enhetschef

Biträdande enhetschef

4 kap. 1 §
SoL

D

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

D

4 kap. 1 §
SoL

D

4 kap. 1 §
SoL

D

D

Socialsekreterare

D

Rådrumsbeslut för hög hyreskostnad
Beslut om återkrav mot enskild

Socialsekreterare
Biträdande enhetschef

D
D

Beslut om återsökning av ekonomiskt
bistånd

Biträdande enhetschef

9 kap. 1
och 2 §§
SoL
107 kap. 5
§ SFB

D

*(D =delegation, V= verkställighet)
Försöks-, jour och träningslägenheter
I beslut enligt 6.4.1 avseende försöks, jour – och träningslägenheter
står idag beslut om bistånd i form av försöks-, jour,
träningslägenheter och andra tillfälliga boenden. I föreslagen
delegation tas andra tillfälliga boenden bort.
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HVB-hem-Jourhem-Stödboende-Boende med särskild
service
Förvaltningen föreslår att noteringen beslut genom delegation
gällande vård utanför egna hemmet avser högst 2 månader efter
avslutad utredning enligt 11 kap 2 § SoL. Därefter beslut av sociala
delegationen avseende bistånd för barn/ungdom under 18 år i form
av vård i HVB-hem, stödboende, boende med särskilt service och
liknande boende inom ramavtal. Max 4 månader enligt 6.5.2 ska
gälla även 6.5.3 bistånd för barn/ungdom under 18 år i form av
vård i HVB-hem, jourhem, stödboende, boende med särskild service
och liknande boende för barn/ungdom utom ramavtal. Max 4 mån.
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Detta gäller också 6.5.4 och 6.5.5 med ändring att ”barn” tas bort
(se rödmarkerad text) 6.5.4 Bistånd för barn/ungdom 18-20 år i
form av vård i HVB-hem, jourhem, stödboende, boende med
särskild service och liknande boende för barn/ungdom. Max 6
månader. Dygnskostnad upp till 2 400 kr i månaden och 6.5.5
Bistånd för barn/ungdom 18-20 år i form av vård i HVB-hem,
jourhem, stödboende, boende med särskild service och liknande
boende för barn/ungdom. Max 6 månader. Dygnskostnad upp till
2 400 kr i månaden per dygn.
Gällande 6.5.6 tas rödmarkerad text bort. Bistånd för vuxna i form
av vård i HVB-hem, jourhem, stödboende, boende med särskild
service och liknande boende för barn/ungdom inom ramavtal.
Kommentaren inom relationsvåld är samordnare lägsta delegat tas
bort.
Förvaltningen föreslår att avseende 6.5.7 Bistånd för vuxna i form
av vård i HVB-hem, jourhem, stödboende, boende med särskild
service och liknande boende för barn/ungdom utom ramavtal
rödmarkerad text tas bort. Kommentaren ska vara biträdande
enhetschef är lägsta delegat inom relationsvåld.
Förvaltningen föreslår en ny rubrik 6.5.8 skyddat boende för vuxna
våldsutsatta. Föreslagen delegat är biträdande enhetschef inom
relationsvåld.
Öppenvård-arbetsträning-sysselsättning-boendestödhemtjänst-hemvårdsbidrag-trygghetslarm-KBH-Riksfärdtjänst
Förvaltningen föreslår att 6.6.6 öppenvårdsinsatser för barn i egen
regi ändras från lägsta delegat socialsekreterare som arbetet minst 2
år till socialsekreterare som arbetat minst 6 månader.
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Familjehem-Kontaktperson-Ledsagare
Förvaltningen föreslår att i 6.8.3 beslut om vård av underårig i
enskilt hem (familjehem) som ännu inte blivit stadigvarande ändras
lägsta delegat från enhetschef till biträdande enhetschef. I
kommentaren står det att beslut genom delegation gällande vård i
enskilt hem avser högst 2 månader efter avslutad utredning enligt
11 kap 3 § SoL. Därefter beslut av sociala delegationen. Det ska
istället vara 11 kap 2 § SoL.
Regler för stärkt skydd för barn och ungdom
I 6.9.1 föreslår förvaltningen att bevilja öppna insatser för barn som
fyllt 15 år utan vårdnadshavares samtycke om det är lämpligt och
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barnet begär det ändras såtillvida att rödmarkerat byts ut till
kontaktperson.
6.9.3 Utse särskild socialsekreterare med ansvar för kontakterna
med barnet eller den unge vid placering i familjehem eller HVBhem ska avse verkställighet, inte delegation.
6.9.4 Uppföljning efter avslutad utredning av barn behov av stöd
eller skydd där utredningen avslutas utan insats ska avse
verkställighet, inte delegation.
I 6.9.5 läggs rödmarkerat till. Uppföljning av barns situation efter
det att en placering i ett familjehem, HVB-hem eller jourhem
avslutas.
Arvode och omkostnadsersättning
I 6.10.1 Arvode och omkostnadsersättning (löpande ersättning och
ersättning i vissa fall) enligt stadens riktlinjer för barn och ungdom
som genom nämndens försorg erhåller vård utom hemmet är
Biträdande enhetschef och verksamhetsansvarig utförarenhet
funktionshinder lägsta delegat. Socialsekreterare inom familjevård
som arbetet minst 2 år läggs till.
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU
I 6.11.5 Beslut rörande den unges personliga förhållande (bl. a.
permissioner) i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 och 2
st LVU är enhetschef lägsta delegat. Förvaltningen föreslår att
biträdande enhetschef blir lägsta delegat här.
Familjerättsärenden
I 6.13.2 Beslut att godkänna faderskapsbekräftelse (S-protokoll)
föreslås att lägsta delegat blir administrativ assistent istället för
assistent.
Jämställdhetsanalys
Ett tillägg/förändring i delegationsordningen innebär enbart en
delegation på vilken nivå beslut kan fattas. Förvaltningen anser
därför inte att en jämställdhetsanalys är relevant i detta ärende
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom individ- och familjeomsorg och på
den strategiska enheten.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att fastslå
föreslagna förändringar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds
delegationsordning 2019 i enlighet av vad som framgår av detta
tjänsteutlåtande.
Denise MelinDenise Melin
stadsdelsdirektör

Marie JanemarMarie Janemar
avdelningschef

Bilagor
1. Gällande delegationsordning
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