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Ändringar i delegationsordningen

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner ändringarna i delegationsordningen i
enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga, den del som avser
familjerätten godkänns under förutsättning av nämndens beslut om
samarbete med familjerätten vid Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i
enlighet med ärende RK 2021/590.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen har sett över behovet av att ändra i
delegationsordningen till sakinnehåll och formalia. Senaste ändring
av delegationsordningen beslutades av stadsdelsnämnden den 23
juni.
Som följd av sammanslagningen mellan familjerätterna i RinkebyKista och Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltningar föreslås att
nuvarande delegationspunkter lyfts ut och läggs i en separat del
under rubriken Familjerätt Nordost.
De övriga föreslagna ändringarna berör incidentrapportering
kopplat till informationssäkerhet, missbruksverksamhet och
ekonomiskt bistånd.
Ändringarna följer av ny lagstiftning, upptäckta felaktigheter och
behov av förtydliganden. I förslaget ingår även formaliaändringar
av redaktionell karaktär.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
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Bakgrund
Enligt 7 kap 5§ i Kommunallagen (KL, 2017:725) får en nämnd
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 vilken eller vilka
delegater som får fatta beslut i nämndens ställe. Förvaltningen ser
över behovet av att ändra i delegationsordningen vid två fasta
tillfällen per år, inför juninämnden respektive decembernämnden.
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Tjänsteutlåtandet följer en disposition som presenterar de föreslagna
ändringarna utifrån de organisatoriska avdelningar som berörs.
Administrativa avdelningen - Stab
Sverige befinner sig i en tid där den tekniska utvecklingen går i en
snabb takt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
skriver i rapporten ”Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister
och beroenden, 2020” att utvecklingen kommer med stora fördelar
som effektivisering och bättre service till den enskilda, men att det
även finns en baksida när tekniken implementeras på ett
ogenomtänkt eller otillräckligt sätt som riskerar att utnyttjas av
hotaktörer.
Stockholms stad arbetar systematiskt med incidentrapportering
inom flera områden. De föreslagna ändringarna i
delegationsordningen berör informationssäkerhet och mer specifikt
de områden som omfattas av det så kallade NIS-direktivet (The
Directive on security of network and information systems).
NIS-direktivet är en EU-förordning som Sverige har implementerat
i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och
digitala tjänster, samt en kompletterande förordning (2018:1175)
om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Den svenska NIS-regleringen innebär krav på informationssäkerhet
och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga digitala
tjänster inom följande områden:
 bankverksamhet
 digital infrastruktur
 energi
 finansmarknadsinfrastruktur
 hälso- och sjukvård
 leverans och distribution av dricksvatten
 transport
Området hälso- och sjukvård faller inom Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnds ansvarsområde gällande informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster.
En incident som bedöms ha avsevärd inverkan på tillhandahållandet
av en digital tjänst ska rapporteras till MSB, som är utsedd av
regeringen att samordna och analysera incidenterna. Myndigheten
rapporterar sedan till respektive tillsynsmyndighet. Ansvarig
tillsynsmyndighet för området hälso- och sjukvård är Inspektionen
för vård och omsorg (IVO). MSB informerar även Socialstyrelsen
om incidenten när den berör området hälso- och sjukvård.
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Individ och familj – Missbruk och Ekonomiskt bistånd
Anledningen till revideringarna inom missbruksverksamheten och
Ekonomiskt bistånd är att felaktigheter upptäckts och åtgärdats. Det
finns även behov av tillägg av delegationspunkter. Ändringarna i
delegationsordningen görs för att handläggningen ska vara
rättssäker, korrekt och effektiv.
Individ och familj – Familjerätten samt Barnenheten
Ändringarna i delegationsordningen gällande familjerätten görs dels
på grund av lagändringar i föräldrabalken och socialtjänstlagen och
dels på grund av framtida samarbete med Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning.






Lagändringar gällande föräldrabalken träder ikraft den första
januari 2022. Den största ändringen är att föräldrar ska
kunna bekräfta faderskap och föräldraskap via en e-tjänst
hos Skatteverket de första 14 dagarna efter födelsen. Efter
14 dagar övergår ansvaret för att fastställa faderskap och
föräldraskap till familjerätten. Myndigheten för
föräldraskapsstöd och familjerätt har i och med
lagändringarna meddelat nya föreskrifter och allmänna råd.
Där framkommer det att familjerätten framöver bara
kommer använda ett protokoll för faderskaps- och
föräldraskapsutredningar, så kallat U-protokoll, istället för
S-, MF-, FÖR-, Ä- och EN-protokollen som tidigare
användes för dessa utredningar. Förvaltningen har med
anledning av ovanstående sett över hur delegationen ska se
ut för att utreda och fastställa faderskap och föräldraskap.
Lagändringar gällande socialtjänstlagen träder ikraft den
första januari 2022 där det framgår att kommunen ska sörja
för att föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad,
boende eller umgänge kan erbjudas informationssamtal
under sakkunnig ledning. I lagen (2021:530) om
informationssamtal finns bestämmelser om sådana samtal.
Från och med den första januari 2022 kommer SpångaTenstas familjerättsverksamhet utföras av Rinkeby-Kistas
familjerättsverksamhet, för att underlätta arbetet mot två
nämnder har en gemensam delegationsordning tagits fram
för båda familjerätterna som framöver kommer gå under
namnet Familjerätt Nordost.

Ändringen i delegationsordningen avseende tillfällig
vårdnadshavare grundar sig i en lagändring som tillkom i
föräldrabalken den 1 juli 2021. Ändringen innebär att det läggs till
en möjlighet att ansöka om en tillfällig vårdnadshavare enligt 6 kap
10 d § FB. Beslutet går inte att delegera enligt 10 kap 5 § SoL utan
det är stadsdelsnämnden som är beslutande i frågan.
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Ärendet
Administrativa avdelningen - Stab
Ändringarna har initierats efter administrativa avdelningens
egen genomgång av delegationsordningen.
Individ och familj – Missbruk och Ekonomiskt bistånd
Enheten Rinkeby-Kista-mottagningen och Enheten för ekonomiskt
bistånd har gjort en översyn av delegationsordningen. Därefter har
enheterna initierat ändringarna i delegationsordningen.
Individ och familj – Familjerätten samt Barnenheten
Familjerätten, som är en del av Familj- och mottagningsenheten, har
initierat ändringarna i delegationsordningen avseende
sammanslagningen av familjerätterna.
Barnenheten har initierat uppdateringen avseende tillfällig
vårdnadshavare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Administrativa avdelningen tillsammans med
Avdelningen individ och familj. Förvaltningen har även samverkat
med Avdelningen individ och familj i Spånga-Tensta
stadsförvaltning i beredningen av ärendet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Administrativa avdelningen - Stab
Förvaltningen föreslår att delegera till stadsdelsdirektören beslut om
att rapportera incidenter enligt NIS-direktivet till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Besluten anmäls till
stadsdelsnämnden.
Individ och familj – Missbruk och Ekonomiskt bistånd
Stadsdelsförvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i
enlighet med bifogat förslag under rubrikerna Missbruk,
Relationsvåld, Jourlägenheter och externa boenden samt Återkrav,
eftergift. Ändringarna handlar om tillägg, felaktigheter,
förtydliganden och ändringar av delegater i syfte att få en rättssäker
och väl fungerande handläggning.
Individ och familj – Familjerätten samt Barnenheten
Förvaltningen föreslår att de delar av den befintliga
delegationsordningen som sorterar under den nya familjerätten lyfts
ut och placeras i ett separat avsnitt med titeln Familjerätt Nordost.
Avsnittet har även korrigerats med förtydliganden och ändringar
utifrån kommande lagändringar. Ändringarna innebär att RinkebyÄndringar i delegationsordningen
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Kista och Spånga-Tensta får en gemensam delegationsordning som
underlättar arbetet mot två nämnder.
Förvaltningen föreslår även att uppdatera delegationsordningen
gällande tillfällig vårdnadshavare.
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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