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stadsdelsnämnd 2022

Förvaltningens förslag till beslut
1. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd fastställer
delegationsordningen för 2022.
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 förordnar enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) enhetschef Azita
Iranipour rätt att fatta beslut enligt 43 § 1 st 2 p, begäran av biträde
av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller
omedelbart omhändertagande. Tidigare förordnande avseende
enhetschef Aida Rizvic upphör att gälla.
5. Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd justerar beslutet omedelbart.
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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 kommunfullmäktiges beslut om
nämndernas ansvarsområden. Uppdateringar kan också behöva
göras utifrån organisatoriska förändringar och nya arbetssätt inom
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såväl som utom förvaltningen. Respektive avdelningschef har
godkänt föreslagna förändringar.
Ärendet
I de avseenden den föreslagna delegationsordningen innebär
förändringar gentemot den nu gällande delegationsordningen
markeras detta med röd text.
Förslag på förändringar:
Förordnande av enhetschef barn och unga, lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) 43 §
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd förordnar enligt LVU
Enhetschef Azita Iranipour 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
Azita Iranipour förordnas för att underlätta det dagliga arbetet på
enheten för barn och unga. Sedan tidigare är enhetschef Aida Rizvic
förordnad. Aida Rizvic är inte längre enhetschef för barn och unga
och ny enhetschef behöver förordnas.
Allmänna ärenden
Lex Maja
Ny rubrik/paragraf efter rubrik 1.4
Lämna uppgift till kontrollmöjlighet för djurskydd eller
polismyndighet vid vanvård av djur.
10 kap 20 a § OSL
Avdelningschef
Anmäls inte
Polisanmäla brott
1.4.1 Polisanmäla/ inte polisanmäla angående brott som hindrar
nämndens verksamhet
Avdelningschef Enhetschef
1.4.3 Inte polisanmäla angående vissa brott mot underårig
Social delegation Enhetschef
1.4.4 Polisanmäla/ inte polisanmäla angående vissa grövre brott
Social delegation Enhetschef
1.4.5 Polisanmäla vid barnfridsbrott
Paragrafen tas bort. Ryms under 1.4.2
1.4.6 Inte polisanmäla vid misstanke om barnfridsbrott
Paragrafen tas bort. Ryms under 1.4.3
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Förskola
5.7
1.10.1
Tillfällig stängning av hel eller del av förskola i upp till två veckor
fyra veckor
5.8
Stängning av förskola upp till 6 månader
Paragrafens tas bort
Ny rubrik stänga verksamhet
Fritid, föreningsverksamhet, parklek och sommarkollo:
1.10.2 Tillfällig stängning av hela eller delar av verksamheten högst
sju dagar/ Enhetschef/verksamhetschef/rektor
Äldreomsorg
1.10.3 Tillfällig stängning av hela eller delar av verksamheten högst
sju dagar/ Enhetschef/verksamhetschef/rektor
Socialtjänst
1.10.4 Tillfällig stängning av hela eller delar av verksamheten högst
sju dagar/ Enhetschef/verksamhetschef/rektor
Samtliga beslut ska anmälas till stadsdelsnämnden.
Ovan paragrafer kommer också att föras in under respektive rubrik.
Ny rubrik avsnitt 6
Fritid, föreningsverksamhet, parklek och sommarkollo
Socialtjänst
Barn och unga, beslut enligt SoL
7.2.1.3 Avsluta utredning utan vidare åtgärd
Avsluta utredning utan vidare åtgärd då behov av hjälp och stöd inte
föreligger.
Ta bort kommentar Ej oro
Ny kommentar: socialsekreterare med minst 2 års erfarenhet av
verksamhetsområdet barn och ungdom
7.2.1.4 Avsluta utredning utan vidare åtgärd då vårdnadshavare
tackat nej till föreslagen insats
Ta bort kommentar Vid oro Biträdande enhetschef
7.2.1.6 Bistånd för barn/unga under 18 år i form av vård i jourhem
inom ramavtal. Biträdande enhetschef upp till 4 månader Sociala
delegationen Enhetschef om längre tid än 4 månader
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7.2.1.7 Bistånd för barn/unga under 18 år i form av vård i HVBhem, jourhem, stödboende, boende med särskild service och
liknande boende inom ramavtal. Biträdande enhetschef upp till 4
månader Sociala delegationen. Enhetschef om längre tid än 4
månader
7.2.1.8 Bistånd för barn/unga under 18 år i form av vård i HVBhem, jourhem, stödboende, boende med särskild service och
liknande boende för barn/unga utom ramavtal. Enhetschef upp till 4
månader. Sociala delegationen Avdelningschef om längre tid än 4
månader
7.2.1.10 Öppenvårdsinsatser för barn och unga inom avtal upp till
2 000 kr/dygn. Biträdande enhetschef. Sociala delegationen
Enhetschef om kostnad över 2 000 kr/dygn
7.2.1.11 Öppenvårdsinsatser för barn och unga utom avtal upp till 2
000 kr/dygn. Enhetschef. Sociala delegationen Avdelningschef om
kostnad över 2 000 kr/dygn
7.2.1.14 Vård av underårig i enskilt hem (familjehem) som ännu
inte blivit stadigvarande Biträdande enhetschef upp till 4 månader
Sociala delegationen Enhetschef om längre tid än 4 månader
7.2.1.19 Kontaktperson för barn som fyllt 15 år utan
vårdnadshavarens samtycke om det är lämpligt och barnet begär det
Enhetschef. Biträdande enhetschef
Socialpsykiatri, beslut enligt SoL
7.5.1.16 Bostad med särskild service, HVB, plats i servicehus, vårdoch omsorgsboende, försöks- och träningslägenhet, korttidsboende
samt andra tillfälliga boenden
Enhetschef vid nytt beslut. Biträdande enhetschef vid förlängning.
Biträdande enhetschef
7.5.1.18 Personlig assistans.
Enhetschef Biträdande enhetschef
Funktionsnedsättning, beslut enligt SoL
7.6.1.3 Plats i servicehus, vård- och omsorgsboende, försöks- och
träningslägenhet, korttidsboende samt andra tillfälliga boenden
Enhetschef vid nytt beslut. Biträdande enhetschef vid förlängning.
Biträdande enhetschef
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7.6.1.11 Boende med särskild service för vuxna och annan särskilt
anpassad bostad för vuxna
Enhetschef vid nytt beslut. Biträdande enhetschef vid förlängning.
biträdande enhetschef

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2022/149
Sida 5 (5)

7.6.1.21
Ny paragraf
Individuellt avtal inom LSS, nivåbaserade insatser upp till stadens
nivåpris samt årlig höjning enligt OPI
Lagrum LOU med fler
Verkställighet
Enhetschef. För kostnaders som överstiger dessa belopp är
avdelningschef delegat
Funktionsnedsättning, beslut enligt LSS
7.6.2.23
Ny paragraf
Individuellt avtal inom LSS, nivåbaserade insatser upp till stadens
nivåpris samt årlig höjning enligt OPI
Lagrum LOU med fler
Verkställighet
Enhetschef. För kostnaders som överstiger dessa belopp är
avdelningschef delegat
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning för verksamhetsstöd och
stadsmiljö i samarbete med samtliga avdelningar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer
föreslagen delegationsordning för 2022.
Jämställdhetsanalys
Delegationsordningen är könsneutral. I delegationsordningen ska
användas det neutrala begreppet tjänsteperson.
Susanna Halldin OlssonSusanna
Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
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Jenny Bejker
Avdelningschef
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Bilagor
1. Nu gällande delegationsordning för Hässelby-Vällingby
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