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Förslag till beslut
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut som
delegeras till tjänsteperson, och som anges i den bilagda
delegationsordningen, till förvaltningschef enligt 7 kap. 6 §
kommunallagen.
2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera
ärendena till lägst den nivå som finns angiven i
delegationsordningens kolumn ”Delegat”.
3. Beslut som delegeras ska anmälas till stadsdelsnämnden i
den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i
delegationsordningen.
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att nuvarande delegationsordning, som
reviderades av stadsdelsnämnden senast 2021-04-22, kompletteras
och ändras under ett antal punkter inom ärendegrupp 1 – allmänna
ärenden, ärendegrupp 2 – ekonomi, upphandling och stadsmiljö
m.m., ärendegrupp 6 – individ- och familjeomsorg för barn och
unga FB, ärendegrupp 9 – individ- och familjeomsorg för vuxna
enskilda ärenden SoL samt ärendegrupp 13 – äldreomsorg enligt
SoL och LSS.
Förvaltningen reviderar nummerordning och andra redaktionella
ändringar efter fastställande i nämnden.
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Bakgrund
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras i 5 kap. 2 § och
6 kap. 37-40 §§ kommunallagen (KL). Enligt reglemente för
stadsdelsnämnderna 8 § är stadsdelsdirektören chef för
stadsdelsförvaltningen och ansvarig för verksamheterna inför
stadsdelsnämnden.
Stadsdelsdirektören har fått delegation från stadsdelsnämnden att
besluta i de ärenden som är förtecknade i delegationsordningen.
Stadsdelsdirektören har i sin tur rätt att vidaredelegera ärenden till
annan anställd vid stadsdelsförvaltningen på så sätt som framgår av
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delegationsordningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för HR och kansli inom
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet 2021-10-21.
Synpunkter och förslag
Samtliga föreslagna förändringar presenteras i bilaga 1 i rött där ny
text föreslås läggas till i delegationsordningen, samt i överstruken
text där text föreslås strykas från den.
Följande ändringar/nyheter föreslås:
Ärendegrupp 1 – Allmänna ärenden
1.1 Begäran om utlämnande av handling eller uppgift, en mindre
ändring i kolumnen ”lagrum” samt en mening tillagd i
kommentarsfältet.
1.15 Beslut om anmälan till kontrollmyndighet för djurskydd eller
till Polismyndighet vid misstanke om att djur i enskilds hem far illa,
Förtydligande i kolumnen ”lagrum”.
1.25 Systematiskt brandskyddsarbete, förvaltningen föreslår att
delegat ändras från avdelningschef administrativa avdelningen till
avdelningschef ekonomi. Detta är på grund av att avdelningschefen
för administrativa avdelningen efter omorganisation ersatts av
avdelningschefer för ekonomi respektive HR och kansli.
1.27 Denna punkt är identisk med 1.15. Förvaltningen föreslår
därför att den tas bort.
1.31, Socialtjänstens underrättelseskyldighet vid oriktiga eller
ofullständiga uppgifter i folkbokföringen, förvaltningen föreslår att
denna punkt läggs till i delegationsordningen. Anledningen är att
socialtjänsten från och med den 18 juni 2021 omfattas av en
underrättelseskyldighet som innebär att det föreligger en skyldighet
att underrätta Skatteverket om de fall där det kan antas att en
uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig.
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Ärendegrupp 2 – Ekonomi, upphandling och stadsmiljö m.m.
2.9 Uppsägning av avtal om andrahandsuthyrning av lokaler och
lägenheter. Förvaltningen har upptäckt en lucka i
delegationsordningen när det gäller uppsägning av avtal om
andrahandsuthyrning av lokaler och lägenheter. Denna lucka rättas
nu genom att detta beslut föreslås läggas till. Lokalintendent, som
har delegation på att ingå motsvarande avtal, föreslås få delegation
på att säga upp avtal. Tidigare 2.9 blir nu 2.10 osv.
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2.16 (tidigare 2.15) Anskaffning (köp, leasing, hyra) av varor el
tjänster av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande
behov. Justeringar sker med målet att få en effektiv hantering av
stadens gemensamma ramavtalsupphandlingar av varor och tjänster
av rutinmässig beskaffenhet och andra mindre fleråriga avtal.
Ärendegrupp 5 – Individ- och familjeomsorg för barn och unga,
enskilda ärenden SoL
5.26 Polisanmälan av brott, för att förtydliga har första meningen i
kommentarsfältet ändrats. Texten ”Jmf sekretessbrytande regler 10
kap OSL” har också lagts till på slutet.
Ärendegrupp 6 – Individ- och familjeomsorg för barn och unga, FB
Enheten Familjerätt sydost inom Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning arbetar på uppdrag av stadsdelsnämnderna
Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd har reviderat sin delegationsordning
avseende dessa ärenden, motsvarande revideringar behöver nu
beslutas av Skarpnäcks stadsdelsnämnd.
6.1 Inleda och avsluta familjerättsärende
Familjerättsärenden inleds och avslutas enligt 11 kap. 1 § SoL.
Detta saknas i delegationsordningen. Förvaltningen föreslår därför
att detta läggs till. Förslaget är att familjerättssekreterare får besluta
om att inleda ärende och enhetschef får besluta om att avsluta
ärende.
6.11 Rättshjälp i faderskapsärenden
Förvaltningen föreslår att rätten att ansöka om rättshjälp i talan om
fastställande av faderskap läggs till i delegationsordningen.
6.39 (Tidigare 6.37) Beslut att inte polisanmäla vid brott mot
barn
Förvaltningen föreslår att beslut om att inte polisanmäla vid brott
mot barn delegeras till enhetschef istället för sociala delegationen,
och att beslutet ska anmälas till sociala delegationen eftersom det är
ett enskilt ärende. Förvaltningen föreslår även vissa redaktionella
ändringar av punkten.
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6.43 (tidigare 6.41) Ansöka hos Inspektionen för vård och
omsorg om överflyttning av ärende
Förvaltningen föreslår att enhetschef istället för sociala
delegationen ska få ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om överflyttning av ärende samt yttra sig till IVO i sådana
ärenden enligt 2 a kap. 11 § SoL.
Ärendegrupp 9 – Individ- och familjeomsorg för vuxna, enskilda
ärenden SoL
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9.5 g) Beslut om försörjningsstöd, här föreslås parentesen där det
står ”el, hyresskuld” tas bort för att punkten ska täcka alla typer av
skulder. I delegationsordningen står det nu ”Skulder (el,
hyresskuld)” och delegat ”Bitr. enhetschef”, men inget om bistånd
till övriga skulder. Därmed förtydligas att lägsta delegat, biträdande
enhetschef, får fatta beslut om ekonomiskt bistånd till alla typer av
skulder och inte bara de som rör hyra och elkostnader.
9.8 Beslut om bistånd i form av skyddat boende, förvaltningen
föreslår att detta skrivs om som Beslut om bistånd för boende med
anledning av våldsutsatthet. Detta innefattar SHIS mellanboende,
skyddat boende samt även enstaka taxiresa till/från skyddat boende.
9.17 Behandling för vuxna våldsutsatta i nära relationer, detta
innefattas av 9.19 (nu 9.18), beslut om öppenvård. Förvaltningen
föreslår därför att punkten tas bort. Eftersom inte bara våldsutsatta
får öppenvårdsbehandling vid våld i nära relation utan även
våldsutövare så 9.17 blivit inaktuell. Tidigare 9.18 respektive 9.19
blir nu 9.17 respektive 9.18. Ny 9.19 läggs till, se nedan.
9.19 Ny punkt som socialsekreterarstöd gällande våld i nära
relationer föreslås läggas till.
9.56, Sekretessbrytande regel i syfte att förebygga våld i nära
relation, anger när socialtjänsten får lämna uppgifter till
Polismyndigheten som rör en enskild eller en närstående till den
enskilde i syfte att förebygga att en enskild begår allvarligare
vålds-, frids- eller sexualbrott mot den närstående till den enskilde.
Förvaltningen föreslår att punkten läggs till i delegationsordningen.
Ärendegrupp 13 – Äldreomsorg enligt SoL och LSS
13.31 Beslut om trygghetslarm, förvaltningen föreslår att hänvisat
lagrum ändras från 4 kap. 2 § SoL till 4 kap. 1 § SoL då beslut nu
tas som förenklat beslut.
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