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Revideringar i delegationsordning för
Södermalms stadsdelsnämnd
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna ändringar i
delegationsordningen
2. Beslutet justeras omedelbart

Lisa Kinnari

Patric Rylander

tf. stadsdelsdirektör

avdelningschef

Sammanfattning
För att avslasta nämnderna finns det i kommunallagen möjlighet till
delegation. Delegationsordningen för Södermalms
stadsdelsförvaltning fastställdes av nämnden juli 2007.
Delegationsordningen har därefter reviderats vid olika tillfällen.
Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation
till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Medborgarplatsen 25
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102 66 Stockholm
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Växel 08- 508 12 000
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Förvaltningen föreslår i detta ärende att ändra/lägga till inom
ärendegrupp äldreomsorg, SoL och LSS.
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Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 33 § får en nämnd/styrelse
delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av
ärenden.
Delegationsordningen för Södermalms stadsdelsförvaltning
fastställdes juli 2007. Delegationsordningen är ett dokument som
nämnden regelbundet reviderar 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 administrativa avdelningen i samarbete
med avdelningen för äldreomsorg. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen den 8 november, pensionärsrådet den 7
november och rådet för funktionshinderfrågor den 8 november
2016.
Föreslagna tillägg och ändringar
Ärendegrupp äldreomsorg, SoL, LSS
12.6

Beslut om bistånd i form av servicehuslägenhet

Förvaltningen föreslår enhetschef/biträdande enhetschef som lägsta
delegat. Nuvarande delegat är biståndshandläggare.
12.12 Beslut om avgift

Förvaltningen föreslår att även administrativ assisten/
avgiftshandläggare får rätt att fatta beslut. Nuvarande delegat som
är biståndshandläggaren står kvar.
12.19 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg av vissa
skador och sjukdomar (eller utsatts för risk att drabbas av)
inom hälso- och sjukvården

Förvaltningen föreslår att även Medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR) får rätt att fatta beslut. Nuvarande delegat som
är Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) står kvar.
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12.40 Beslut om boendestöd

Förvaltningen föreslår enhetschef/biträdande enhetschef som lägsta
delegat. Nuvarande delegat är sociala delegationen.
Bilaga
Utdrag ur delegationsordningen.
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