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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna ändringar i
delegationsordningen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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stadsdelsdirektör

Lisa Kinnari
avdelningschef

Sammanfattning
Delegationsordningen fastställdes i juli 2007 och har därefter
reviderats vid olika tillfällen. Delegationsordningen anger
stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att fatta
beslut i angivna ärenden. Förvaltningen föreslår i detta ärende att
delegationsordningen gällande Sociala avdelningen anpassas utifrån
nuvarande organisation inom Enheten för barn och ungdom.
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Bakgrund
Delegationsordningen fastställdes i juli 2007 och är ett dokument
som anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd
att fatta beslut i angivna ärenden. Nämnden reviderar
återkommande delegationsordningen utifrån förändringar i
organisationen, verksamhetens behov, nya lagrum, nya lagar och
ändrade förordningar. Dessutom görs vid behov rättelser av
redaktionell karaktär.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Sociala avdelningen.
Ärendet
Utifrån nuvarande organisation inom Sociala avdelningen och i linje
med aktuella lagrum föreslås ett antal förändringar i gällande
delegationsordning.
Enheten för barn och ungdom

Inom Enheten för barn och ungdom ligger organisatoriskt en grupp
som handlägger frågor rörande ensamkommande flyktingbarn
(EKB-gruppen). Från och med 2014-08-01 leds EKB-gruppen av en
gruppledare som arbetar 50 %. Gruppledaren fungerar som
biträdande enhetschef för de utredande socialsekreterarna inom
EKB-gruppen. Tjänsten innebär dock inte personal- och
arbetsmiljöansvar varför benämningen gruppledare används istället
för biträdande enhetschef. I linje med hur delegationsordningen är
uppbyggd inom avdelningens övriga enheter och för att underlätta
det praktiska arbetet och avlasta biträdande enhetschef, föreslås
gruppledare för EKB-gruppen inom Enheten för barn och ungdom
få samma delegationsrätt som enhetens biträdande enhetschef. Detta
med undantag för personal- och arbetsmiljöfrågor som enhetens
biträdande enhetschef fortfarande ansvarar för. EKB-gruppen
handlägger ärenden där personerna är upp till 21år.
Berörda ärendegrupper är: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10,
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.19, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26 och 5.28.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreslagna ändringar
i delegationsordningen.
Bilaga
Delegationsordning kapitel 5.
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