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Delegationsordning för Hässelby Vällingby
stadsdelsnämnd 2021

Förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fastställer
delegationsordningen för 2021 med föreslagna förändringar.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att, enligt
kommunallagen 7 kap 5 §, delegera beslutanderätten till
förvaltningschefen.
3. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att, enligt
kommunallagen 7 kap 6 §, ge förvaltningschefen rätt att
vidaredelegera beslutanderätten till den lägsta angivna nivån i
delegationsordningen.
4. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att
göra nödvändiga, redaktionella ändringar i delegationsordningen.
5. Delegationsordningen ersätter tidigare uppdatering från 2020-0827.
6. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd förordnar enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga ( LVU) enhetschef Aida
Rizvic rätt att fatta beslut enligt 43 § 1 st 2 p, begäran av biträde av
polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omedelbart
omhändertagande.
7. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.

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
www.stockholm.se/hasselby-vallingby

Sammanfattning
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds 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
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nämndernas ansvarsområden. Uppdateringar kan också behövas
utifrån organisatoriska förändringar inom och utom förvaltningen.
Enligt nu föreslagen revidering föreslås förändringar inom området
ekonomi, barn och unga, socialpsykiatri, missbruk och äldreomsorg.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningarna ekonomi, barn och
unga, socialpsykiatri, missbruk och äldreomsorg.
Ärendet
Föreslagna förändringar är utarbetade för att verksamheten ska
kunna skötas på ett rättssäkert och effektivt sätt. Föreslagna
förändringar har stämts av och godkänts av respektive
avdelningschef.
Förvaltningen föreslår följande ändringar/nyheter (markerade med
röd text):
Förordnande av enhetschef barn och unga, lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) 43 §
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd förordnar enligt LVU
enhetschef Aida Rizvic rätt att fatta beslut enligt 43 § 1 st 2 p,
begäran av biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om
vård eller omedelbart omhändertagande. Förvaltningen föreslår att
Aida Rizvic förordnas för att underlätta det dagliga arbetet på
enheten för barn och unga. Sedan tidigare är följande ledamöter i
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd förordnade enligt samma
paragraf: Ordförande Bo Arkelsten, Lisa Carlsson, Ann-Margrete
Nilsson, Carina Franke och Mohibul Ezdani Khan.
Delegation till utskott (social delegation)
Föräldrabalken (FB) 6 kap 13a § Åtgärd till stöd för ett barns
möjlighet att få insatser mot en av vårdnadshavarnas vilja
Barn och unga, övriga beslut.
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Återsökning av statsbidrag hos Migrationsverket
3.2.1 Överklaga Migrationsverkets beslut att avslå nämndens
återsökning av statsbidrag för kostnader för insatser för asylsökande
och nyanlända, inklusive ensamkommande barn och ungdomar samt
överklaga dom i rättsinstans i sådant ärende. 40 § förvaltningslagen
(FL). Samordnare vid statsbidragsgruppen inom
Arbetsmarknadsförvaltningens (AMF:s) ekonomistab. Tidigare
ekonomichef vid AMF:s ekonomistab.
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Enhetschef för inköp och juridik på AMF önskar denna förändring
då samordnare bereder dessa ärenden. Det skulle dessutom minska
sårbarheten hos AMF.
Barn och unga, beslut enligt LVU
7.2.2.30 Beslut om läkarundersökning, utseende av läkare samt
bestämmande av plats för läkarundersökning 32 § LVU Biträdande
enhetschef
Barn och unga, Övriga beslut
7.2.4.5 Framställan till Centrala studiestödsnämnden (CSN) om
ändring av betalningsmottagare för studiehjälp (studiestöd, extra
tillägg och inackorderingstillägg) vid särskilda skäl.2 kap 33 § 2 st
studiestödsförordningen Socialsekreterare.
Socialpsykiatri, beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
7.5.1.8 Sysselsättning (1-24 h) 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare.
Nuvarande 1-12 h.
7.5.1.9 Sysselsättning (24-40 h) 4 kap 1 § SoL Biträdande
enhetschef. Nuvarande 13-40 h.
7.5.1.14 Trygghetslarm Biståndshandläggare. Nuvarande
Biträdande enhetschef
7.5.1.21 Framställan om överflyttning/mottagande av ärende
till/från annan kommun/stadsdelsnämnd 2a kap 10 § SoL
Enhetschef. Nuvarande biträdande enhetschef.
Missbruk, beslut enligt SoL
7.7.5 Bistånd i form av försöks- och träningslägenheter
4 kap 2 § SoL Biträdande enhetschef, socialsekreterare
vuxenenheten Kommentar: Försökslägenhet beviljas enligt 4 kap 2
§ SoL men ska föregås av avslag enligt 4 kap 1 § SoL. Max ett
prisbasbelopp
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7.7.6 HVB-hem och stödboende 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare.
Nuvarande Biträdande enhetschef. Kommentar: Upp till 1 600
kr/dygn
7.7.7 Ny paragraf. HVB-hem och stödboende 4 kap 1 § SoL
Biträdande enhetschef. Kommentar: Över till 1 600 kr/dygn
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Äldreomsorg, beslut enligt SoL
8.1.2. Hemtjänst i hemmet på 80 timmar eller mer samt
assistentliknande hemtjänst assistentliknande hemtjänst tas bort 4
kap 1 § SoL Biträdande enhetschef och mentor.
8.1.3 Tidigare plats i servicehus 4 kap 1 § SoL Enhetschef.
Paragrafen tas bort helt. Servicehus läggs till i nästa paragraf.
8.1.4 Plats i boende inom särskilt boende i form av servicehus, vård
och omsorgsboende, profilboende samt hem för vård eller boende
(HVB-boende). Tidigare plats i Vård- och omsorgsboende 4 kap 1 §
SoL Enhetschef
8.1.6 Dagverksamhet delas upp enligt nedan:
- Dagverksamhet för kognitiv svikt 1-3 dagar –lägsta delegat
biståndshandläggare
- Dagverksamhet för kognitiv svikt 4-5 dagar – lägsta delegat
biträdande enhetschef/mentor
- Dagverksamhet social verksamhet– lägsta delegat
biträdande enhetschef/mentor
4 kap 1 § SoL Tidigare biträdande enhetschef.
8.1.7 Avlösarservice delas upp enligt nedan:
- Avlösarservice upp till 16 timmar –lägsta delegat
biståndshandläggare
- Avlösarservice 16 timmar eller mer – lägsta delegat
biträdande enhetschef/mentor
4 kap 1 § SoL Tidigare biträdande enhetschef.
Ny paragraf. Kommer att läggas först, under 8.1-avsnittet. Boende
med särskild service för personer över 65 år. Med detta avses
stödboende för personer med psykiska funktionsvariationer. 4 kap 1
§ SoL. Enhetschef
Ny paragraf. Kommer att läggas sist under 8.1-avsnittet.
Kommunalt bostadsbidrag 4 kap 2 § SoL Biståndshandläggare.
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Barnrättsanalys/Jämställdhetsanalys
Analys ur ett barnrättsperspektiv och jämställdhetsperspektiv
bedöms inte vara relevant i detta ärende då delegationsordningen är
neutral utifrån dessa perspektiv.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
beslutar i enlighet med vad som framgår av detta tjänsteutlåtande.
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Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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