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Ärendet
Förvaltningen föreslår förändringar i delegationsordningen inom områdena:
 Allmänna ärenden
 Ekonomiärenden och upphandling
 Personalärenden
 Socialtjänst – barn och ungdom
 Socialtjänst – vuxna.
I bilagan är de föreslagna ändringarna markerade med fetstil och med grå
bakgrundsfärg.
Allmänna ärenden
Stockholms stads revisorer har granskat stadsdelsförvaltningarnas rapportering av
beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från det att
beslutet fattades. Sådana beslut ska rapporteras kvartalsvis till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO), till revisionskontoret och till socialförvaltningen respektive äldreförvaltningen. Granskningen har resulterat i att revisorerna tagit fram
nya riktlinjer för rapporteringen. Rapporteringen avser verksamhetens kvalitet och
kan inte delegeras enligt 6 kapitlet 34 § kommunallagen. Revisorerna föreskriver
därför att stadsdelsnämnderna ska besluta om rapportering av ej verkställda beslut.
Med anledning av de nya riktlinjerna föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden
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kvartalsvis ska besluta om att överlämna rapporter om ej verkställda beslut i
enlighet med föreskrifterna i SoL och LSS. Tidigare har förvaltningarnas verksamhetsområden svarat för rapporteringen. Dispositionen i kapitel 1, Allmänna
ärenden, har justerats med anledning av ändringen.
Ekonomiärenden och upphandling
Förvaltningen föreslår att två punkter om beslut om erhållande av företagsupphandlade betalkort respektive förskottskassa slås ihop till en gemensam punkt.
Genom sammanslagningen ändras lägsta delegat för beslut om betalkort från
stadsdelsdirektör till ekonomichef och redovisningsansvarig.
Personalärenden
Inom området personalärenden föreslår förvaltningen ett antal ändringar som
föranleds av ändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i kollektivavtal.
Ändringarna innebär huvudsakligen justeringar av lagrum.
Socialtjänst – barn och ungdom
Inom området Socialtjänst – barn och ungdom föreslår förvaltningen ett antal
ändringar som föranleds av ändringar i SoL och lagen om särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU). De viktigaste förändringarna innebär att nämnden ska
överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden om ett barn,
när barnet har varit placerat i samma familjehem i tre år. Övervägandena handläggs av sociala delegationen.
Socialtjänst – vuxna
Med anledning av att den enhet som tidigare hette Kvinnofridsteamet har bytt
namn till Relationsvåldsteamet föreslår förvaltningen att rubriken på kapitel 7.1. i
delegationsordningen ändras till Missbruk och relationsvåld.

___________________________

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

