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Delegationsordning

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsordningen.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden kan med stöd i kommunallagen uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegationsordningen revideras med anledning av förändrad
lagstiftning om adoption.
Bakgrund
Enligt kommunallagen (6 kap. 37 §) har en nämnd möjlighet att
delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett utskott, till en ledamot
eller ersättare i nämnden, eller till en anställd i kommunen (7 kap.
5-8 §§). Delegaten träder alltså in i nämndens ställe. Detta för att
avlasta nämnden mindre viktiga ärenden men även för att kunna ha
en effektivare hantering (kortare beslutsvägar och snabbare
handläggning). Det är alltid nämnden själv som bedömer i vilken
utsträckning det är lämpligt att delegera beslutanderätten, vare sig
det sker till utskott, till förtroendevald eller till anställda.
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Stadsdelsnämnden har tidigare under året fastställt en omarbetad
delegationsordning. Den har därefter reviderats till följd av
förändrad lagstiftning.
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Ärendet
Sedan den 1 september 2018 gäller ny lagstiftning om adoptioner.
Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre
förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda
krav på rättssäkerhet. Det nya regelverket har medfört förändringar
av bland annat socialtjänstlagen och föräldrabalken. Förändringen i
socialtjänstlagen innebär att ett medgivande att ta emot ett barn för
kommande adoption ska gälla i tre år. Tidigare var tidsgränsen två
år. Förändringen i föräldrabalken omfattar att när tingsrätten har
inlett ett adoptionsärende ska tingsrätten ge socialnämnden
(stadsdelsnämnden) i uppdrag att utse en utredare på liknande sätt
som i vårdnadsärenden. Den som genomför en adoptionsutredning
ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda.
Utredaren ska alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas
inställning. Utredaren ska redovisa det som har framkommit för
rätten och lämna ett förslag till beslut. Förändringen medför att det
yttrande som överlämnas till tingsrätten i adoptionsärenden inte
längre behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträden. Den
tidigare tillämpliga bestämmelsen i 4 kap 10 § föräldrabalken har
upphört att gälla.
Förvaltningen föreslår att beslut att utse utredare i adoptionsärende
enligt föräldrabalken delegeras till tjänsteperson och att
avdelningschef får fatta beslutet.
Ärendets beredning
Förslaget till reviderad delegationsordning har utarbetats inom
stadsdelsdirektörens stab tillsammans med förvaltningsledningen.
Delegationsordningen har behandlats av rådet för funktionshinderfrågor den 20 september 2018, stadsdelsnämndens
pensionärsråd den 24 september 2018 och förvaltningsgruppen den
20 september 2018. Synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att delegationsordningen
kompletteras och ändras i enlighet med ovan angivna förslag.
Jämställdhetsanalys
Delegationen ska vara likvärdig oavsett om beslutet delegeras till en
man eller en kvinna. I såväl tjänsteutlåtandet som själva
delegationsordningen används det i sammanhanget neutrala
begreppet tjänsteperson.
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