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Delegationsordning för Södermalms
stadsdelsnämnd
Förvaltningens förslag till beslut
1. Södermalms stadsdelsnämnds beslut den 14 juni år 2007 §
19 upphävs.
2. Södermalms stadsdelsnämnds beslut den 1 februari år 2018
§ 13 upphävs.
3. Södermalms stadsdelsnämnd antar ny delegationsordningen
för stadsdelsnämnden i sin helhet.
4. Södermalms stadsdelsnämnd uppdrar åt ordföranden i
Södermalms stadsdelsnämnd att enligt 6 kap. 39 §
kommunallagen fatta beslut i ärenden som är så brådskande
att nämndens beslut inte kan avvaktas.
5. Beslutet justeras omedelbart.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
En ny kommunallag och vissa synpunkter från revisionskontoret har
föranlett en översyn av nämndens delegationsordning. I den
föreslagna delegationsordningen tydliggörs om delegat fattar beslut
på direkt delegation eller med stöd av vidaredelegation. Vissa
redaktionella ändringar föreslås i följd av bland annat ny
lagstiftning och förändrad organisation inom nämndens förvaltning.
I fem fall föreslås att beslutanderätten flyttas från Sociala
delegationen till anställd inom nämndens förvaltning.
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Bakgrund
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den nya
kommunallagen innehåller bland annat nya regler om under vilka
förutsättningar delegationsbeslut ska anmälas till stadsdelsnämnden.
Reglerna för anmälan av delegationsbeslut har förenklats genom att
nämnderna själva får bestämma vilka beslut som ska anmälas till
nämnden. Beslut som inte anmäls men som kan överklagas enligt
bestämmelserna om laglighetsprövning ska protokollföras särskilt.
I revisionskontorets rapport nr 12/2018 påpekas att fördelningen av
ansvar och befogenheter i delegationsordningen inte är tydligt.
Revisionskontoret anser också att uppföljningen och kontrollen av
beslut som fattats med stöd av delegation från nämnden inte är
tillräcklig. Södermalms stadsdelsnämnd rekommenderas därför att
tydliggöra tillämpningen av delegation, vidaredelegation och
verkställighet i delegationsordningen. Södermalms stadsdelsnämnd
rekommenderas också att utveckla sin uppföljning och kontroll av
beslut som fattats med stöd av delegation. En ny kommunallag och
revisonens synpunkter har motiverat en översyn av hela nu gällande
delegationsordning.
Ärendet
I samband med stadsdelsnämndsreformen beslutade Södermalms
stadsdelsnämnd den 14 juni år 2007 § 19 att anta en ny
delegationsordning. I beslutet angavs följande.
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Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att på
nämndens vägnar besluta i följande ärende/ärendegrupper
inom nämndens verksamhetsområde enligt bilagd
delegationsordning.



Nämnden uppdrar åt ordföranden att fatta beslut i ärenden
som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.



Nämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra
åt annan anställd inom förvaltningen och i vissa fall annan
förvaltning att besluta i hennes ställe.



Nämnden beslutar att godkänna ordningen för delegation till
tjänsteman.



Anmälan av beslut enligt delegation ska ske i den ordning
som angivits i bilagd förteckning.
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Södermalms stadsdelsnämnd beslutade den 1 februari år 2018 § 13
att de beslut som fattats med stöd av delegation och med stöd av
vidaredelegation ska anmälas i enlighet med vad som idag
föreskrivs i delegationsordningen och i enlighet med vad som följer
av lag.
Möjligheten att delegera beslutanderätten i ärenden regleras i
kommunallagen. Av 6 kap. 37 § kommunallagen följer att en nämnd
får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det följer av 7 kap. 5-8
§§ kommunallagen. Delegaten träder alltså in i nämndens ställe.
Nämndens beslut om delegation ska klart ange vilken beslutanderätt
som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Det är
lämpligt att den informationen framgår av en delegationsordning
som gäller för den kommunala nämnden. Delegation av
beslutanderätt kan också framgå av ett särskilt beslutsprotokoll.
Av 7 kap. 6 § kommunallagen följer att nämnden genom ett beslut
kan ge förvaltningschefen rätt att delegera sin beslutanderätt till
annan anställd, så kallad vidaredelegering.
En nämnd får även uppdra åt ordföranden eller en annan
nämndledamot som nämnden utsett, att besluta på nämndens vägnar
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Det framgår av 6 kap. 39 § kommunallagen. Sådana
brådskande beslut som fattas med stöd av sådan delegation ska
alltid anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
När det gäller övriga delegationsbeslut ska nämnden besluta om i
vilken utsträckning dessa ska anmälas till nämnden. Det framgår av
6 kap. 40 § kommunallagen och 7 kap. 8 § kommunallagen.
Kommunallagen medger således att den kommunala nämnden själv
avgör om delegationsbeslut ska anmälas eller inte. När det gäller
beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning ska dock
dessa protokollföras särskilt om besluten inte anmäls.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och kansli
i samverkan med sociala avdelningen, avdelningen för äldreomsorg,
förskoleavdelningen och administrativa avdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen och rådet för
funktionshindersfrågor den 5 juni 2018, pensionärsrådet och i
ungdomsrådet den 4 juni.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Kommunallagens regler om delegation bygger på principen om
direkt delegation och vidaredelegation. För att tydliggöra att den nu
föreslagna delegationsordningen bygger på direkt delegation och på
vidaredelegation där det särskilt framgår uttryckligen i
delegationsordningen föreslår förvaltningen att besluten som
fattades den 14 juni år 2007 § 19 och den 1 februari år 2018 § 13
upphävs. Förvaltningen föreslår även att stadsdelsnämnden beslutar
att anta förslaget till ny delegationsordning i sin helhet. Det blir på
så sätt tydligt när delegatens rätt att fatta beslut härleds direkt från
Södermalms stadsdelsnämnd samt när rätten att fatta beslut bygger
på vidaredelegation.
Nedan framgår de ställen i delegationsordningen där delegat har
ändrats.
Avsnitt
2.8
3.5
3.10
3.25
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.37
5.1
5.5
5.7
5.11 b
6.12
8.1
8.2
9.10
9.23 b
11.12
11.13
12.8
12.14
12.34
12.39
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Nuvarande delegat
----------Stadsdelsdirektör
Personalchef
Stadsdelsdirektör
Personalchef
OSA-handläggare
OSA-handläggare
OSA-handläggare
Enhetschef
Ekonomichef
Bitr. enhetschef
Sociala delegationen
Bitr. enhetschef
Sociala delegationen
Bitr. enhetschef
Bitr. enhetschef
Bitr. enhetschef
Bidragshandläggare
Bitr. enhetschef
Social sekr. m.fl.
Social sekr. m.fl.
Sociala delegationen
Biståndshandläggare
Sociala delegationen
Sociala delegationen

Föreslagen delegat
Bitr. enhetschef
HR-chef
HR-chef
Avdelningschef
HR-chef
Bitr. enhetschef
Bitr. enhetschef
Bitr. enhetschef
Bitr. enhetschef
HR-chef
socialsekreterare
Enhetschef
socialsekreterare
Bitr. enhetschef
Familjerättssekreterare
Familjerättssekreterare
Familjerättssekreterare
Socialsekreterare
Samordnare
Färdtjänstutredare
Färdtjänstutredare
Bitr. enhetschef
Bitr. enhetschef
Bitr. enhetschef
Bitr. enhetschef

Det förtydligas att förvaltningen föreslår att beslutanderätten i
nedanstående ärendetyper flyttas från Sociala delegationen till
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biträdande enhetschef förutom såvitt avser 5.5 där beslutanderätten
flyttas till enhetschef.






5.5 avseende beslut om förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn.
5.11 b avseende beslut om bistånd i form av vård i hem för
vård och boende utan ramavtal
12.8 avseende beslut om bistånd i form av HVB-hem
12.34 avseende beslut om insatser för personer 65 år och
äldre boende hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)
12.39 avseende beslut om stödboende och kollektivboende

I den föreslagna delegationsordningen förtydligas att
stadsdelsdirektören har rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal.
Bilagor
Föreslagen delegationsordning
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