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Revidering av delegationsordningen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordningen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen ser regelbundet över behovet av att revidera
delegationsordningen. Den senaste revideringen genomfördes 24
september 2020.
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras under ett
antal punkter inom ärendegrupperna ekonomiskt bistånd, missbruk,
relationsvåld, barn och ungdom samt äldreomsorg. Ändringarna
genomförs för att ny lagstiftning tillkommit, för att korrigera
felaktigheter, för att effektivisera arbetet och för att skapa en mer
samstämmig delegationsordning.
Förvaltningen föreslår att godkänna det nya dokumentet i sin helhet
inklusive de formaliaändringar som genomförts.
Bakgrund
I 7 kap 5§ i Kommunallagen (KL, 2017:725) anges att en nämnd får
uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att fatta beslut
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Undantag från detta anges i 6 kap. 38 §.
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Stadsdelsnämndens delegationsordning anger viken eller vilka
delegater som har rätt att inom fatta beslut i nämndens ställe.
Förvaltningen ser regelbundet över behovet av att revidera
delegationsförordningen både till innehåll och formalia.
Dokumentet har korrekturlästs med målsättningen att göra
dokumentet mer lättläst och enhetligt. Flera formaliaändringar
(rättning av stavfel, justering av radavstånd och sidbrytningar,
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harmonisering av interpunktion med mera) har genomförts i det nya
förslaget.
Tjänsteutlåtandet följer en disposition som behandlar de föreslagna
ändringarna avseende innehåll, utifrån de avdelningar och
ärendegrupper som berörs.
Individ och familj – Missbruk, Relationsvåld, Ekonomiskt
bistånd
Anledningen till revideringarna inom missbruk och relationsvåld är
att underlätta arbetet för medarbetarna. Inom ekonomiskt bistånd
har en del felaktigheter upptäckts och åtgärdats. Vissa ändringar har
även gjorts för att effektivisera handläggningen.
Individ och familj – Barn och ungdom
Ändringarna avser delegation för beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL), föräldrabalken (FB) och lagen om personnamn. Ändringarna
sker med anledning av ändringar i lagtext, felaktigheter som
upptäckts vid genomgång av delegationsordningen och tillägg av
punkter som tidigare saknats.
Då enheten ensamkommande barn avvecklades och ärendena
gällande ensamkommande flyktingbarn numera handläggs inom
ordinarie verksamhet finns inte längre behov av en särskild punkt i
delegationsordningen för ensamkommande barn utan handläggning
sker utifrån punkterna som gäller alla barn. Inom
kontaktverksamheten har det efter en lex Sarah-utredning
framkommit behov av att ändra lägsta delegat för tillförordnande av
kontaktperson för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Tilläggen som gjorts avser främst familjerättens arbete enligt
föräldrabalken då man vid en genomgång upptäckt felaktigheter i
delegationsordningen. Övriga ändringar är formalia för att texten i
delegationsordningen ska vara mer enhetlig och användarvänlig.
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Äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri – Äldreomsorg
Anledningen till revideringarna inom äldreomsorg är att anpassa
äldreomsorgens delegationsordning så att beställarenheterna arbetar
likvärdigt med socialpsykiatri och funktionsnedsättning.
Boendestöd, sysselsättning, stödboende, är insatser som är vanligt
förekommande inom verksamhetsområdet socialpsykiatri men som
även omfattar äldreomsorg varav dessa läggs till i
delegationsordningen. Även ärendegruppen tryggt mottagande i
hemmet ska läggas till i delegationsordningen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samverkan med
avdelningen individ och familj samt avdelningen äldreomsorg,
funktionsnedsatta och socialpsykiatri.
Ärendet
Individ och familj – Missbruk, Relationsvåld, Ekonomiskt
bistånd
Missbruksverksamheten inklusive relationsvåldsteamet och
ekonomiskt bistånd har gjort en översyn av delegationsordningen.
Därefter har enheterna initierat ändringarna i delegationsordningen.
Individ och familj – Barn och ungdom
Ändringarna har initierats av enheterna efter genomgång av
delegationsordningen där behov av uppdatering av
delegationsordningen framkom.
Äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri – Äldreomsorg
Beställarenheten äldreomsorg har initierat dessa ändringar.
Synpunkter och förslag
Individ och familj – Missbruk, Relationsvåld, Ekonomiskt
bistånd
Stadsdelsförvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i
enlighet med bifogat förslag.
För verksamhetsområdena missbruk, relationsvåld och ekonomiskt
bistånd handlar ändringarna i delegationsordningen om att
förtydliga innehållet genom att felaktigheter har korrigerats och
korrekt delegat angetts för att underlätta det dagliga arbetet.
Individ och familj – Barn och ungdom
Stadsdelsförvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i
enlighet med bifogat förslag.
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I det inledande avsnittet föreslås att socialsekreterare ska ha minst
två års erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet för att besluta
om insatser i egen öppenvård, i praktiken fungerar det redan så på
enheterna. Lägsta delegat för att förordna kontaktperson och
kontaktfamilj föreslås ändras till biträdande enhetschef. I punkt 6.13
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har en korrigering föreslagits vad gäller ålder på placerat barn för en
ökad samstämmighet bland gruppen placerade barn då punkten för
ensamkommande barn föreslås utgå. I punkt 6:32 gällande arvode
och omkostnadsersättning till kontaktperson utöver riktlinjer så
föreslås lägsta delegat ändras från enhetschef till biträdande
enhetschef vilket blir en mer logisk fördelning utifrån hur det
dagliga arbetet utförs. Övriga tillägg är främst under föräldrabalken
på området familjerätt då det upptäckts att två lagrum saknas i
delegationsordningen samt att det i en punkt hänvisas till fel
lagrum. Övriga ändringar är av redaktionell karaktär.
Äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri – Äldreomsorg
Stadsdelsförvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i
enlighet med bifogat förslag.
Äldreomsorgen fattar beslut om boendestöd, sysselsättning,
stödboende samt tryggt mottagande i hemmet vilket innebär tillägg i
delegationsordningen. Ändringen av delegater görs för att anpassa
sig till delegationsordningen för socialpsykiatri och
funktionsnedsättning för en likvärdig delegationsordning inom
avdelningen äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Jämställdhetsanalys
Delegationsordningen anger vilken eller vilka funktioner som kan fatta
beslut i nämndens ställe. Delegationsordningen är inte personbunden
och kan därför inte påverkas av delegatens kön eller andra egenskaper.
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