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Revidering av delegationsordning 2019
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning.
Sammanfattning
Delegationsordningen är ett arbetsverktyg för förvaltningens
medarbetare.
Förvaltningen föreslår på rekommendation av stadsledningskontoret, att nämnden delegerar beslut om polisanmälan vid
misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och grov
krigsförbrytelse till sociala delegationen.
Förvaltningen föreslår i syfte att förenkla arbetssätt en revidering av
delegationsordningen i ärendegrupperna: allmänna ärenden,
ekonomi, personal, vuxen-missbruk samt tillsyn enligt alkohol och
tobakslagen.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning. Förvaltningen reviderar
nummerordning och andra redaktionella ändringar efter
fastställande i nämnden.
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Bakgrund
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras enligt nya
kommunallagen (2017:725) dels i 6 kapitlet 37-40 §§
kommunallagen samt dels i 7 kapitlet 5-8 §§. Där framgår att
nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
anställd att besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnds delegationsordning är uppbyggd så
att stadsdelsdirektören har beslutanderätt i alla ärenden som är
delegerade till tjänsteman.
Stadsdelsdirektören har rätt att vidaredelegera beslutanderätt till den
lägsta angivna nivån i delegationsordningen.
Delegationsordningen samlar dessa vidaredelegeringar och fungerar
som ett arbetsverktyg för förvaltningens medarbetare. Behov av
revidering av delegationsordningen uppkommer till exempel i
samband med organisationsförändringar, förändringar i lagstiftning
eller för att förenkla och förtydliga nämndens och förvaltningens
arbete.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen analys och kvalitet i samråd
med avdelningen för individ och familj. Analys ur ett
barnrättsperspektiv och jämställdhetsperspektiv bedöms ej vara
relevant i ärendet då delegationsordningen är neutral utifrån dessa
perspektiv.
Ärendet
Förvaltningen föreslår en revidering av delegationsordningen enligt
redovisningen nedan. Se även bilaga 1 där förändringar markeras
med gult, överstrykning betyder borttag och understrykning innebär
ny text tilläggs.
Polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot
mänskligheten och grov krigsförbrytelse
Med anledning av den förändrade situationen i mellanöstern har
stadsledningskontoret undersökt möjligheten att utnyttja de
möjligheter som finns att samarbeta med polismyndigheten inom
ramarna för gällande regelverk.
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Socialtjänstsekretess

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Detta
framgår i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
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Sekretessbrytande regler

Enligt 10 kap. 21 § OSL hindrar inte sekretessen inom
socialtjänsten att en uppgift lämnas till åklagarmyndighet eller
polismyndighet om uppgiften angår misstanke om brott som riktats
mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som
avses i
1. brottsbalken, 3, 4 eller 6 kapitlet eller
2. lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Enligt 10 kap. 23 § OSL får en uppgift som angår misstanke om ett
begånget brott och som är sekretessbelagd inom socialtjänsten
lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift
att ingripa mot brottet endast om misstanken angår
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år, eller
3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till
överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i
1 kap. 3 § smittskyddslagen.
Exempel på brott där det är föreskrivet minst ett års fängelsestraff
och där straffen är fängelse lägst fyra år och upp till livstid är
folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse.
Polisanmälan

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att göra polisanmälan. Det
kan dock ingå i tjänsteansvaret att göra en polisanmälan i en viss
situation om det inte föreligger hinder på grund av sekretess. Det
föreligger också en allmän skyldighet att i tid anmäla eller annars
avslöja vissa förestående eller pågående allvarliga brott,
23 kap. 6 § brottsbalken.
Om en uppgift inte är sekretessbelagd, ska en myndighet på begäran
av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över,
6 kap. 5 § OSL.
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Om polis eller åklagare begär ut allmänna handlingar ska
efterfrågade handlingar lämnas ut om det inte föreligger hinder på
grund av sekretess. För att bedöma om ett handlande kan utgöra ett
brott kan samråd alltid ske med polis eller åklagare om de enskilda
personernas identitet inte röjs.
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Delegation

Förvaltningen föreslår på rekommendation av stadsledningskontoret, att nämnden delegerar enligt nedan:
Ärendegrupp 12: Beslut som endast kan delegeras till sociala
delegationen



Tillägg av punkt: Beslut om polisanmälan vid misstanke om
folkmord, brott mot mänskligheten och grov
krigsförbrytelse. Lagrum 10 kap. 23 § OSL. Delegat sociala
delegationen.

Övriga ärendegrupper
Förvaltningen föreslår i syfte att förenkla arbetssätt en revidering av
delegationsordningen enligt nedan.
Ärendegrupp 1: Allmänna ärenden

Tillägg av punkt i ärendegrupp allmänna ärenden: Beslut att
polisanmäla vid misstanke om brott. Lagrum 10 kap. 23 § OSL och
10 kap. 21 § OSL. Delegat socialsekreterare. Kommentar: Undantag
är beslut om polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot
mänskligheten och grov krigsförbrytelse.
Ärendegrupp 3: Ekonomi

Tillägg av ny punkt: Teckna avtal med Kriminalvården eller annan
kommun om att sälja insats inom ramen för missbruksbehandling,
delegat biträdande enhetschef. Kommentar: Kan exempelvis avse
öppenvård i egen regi.
Ärendegrupp 4: Personal

Ändring av kommentar i punkt 4.21: Fördelas i särskild ordning.
Ärendegrupp 7: Vuxen-missbruk
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Ändring av delegat punkt 7.5 Begäran om biträde av
polismyndighet för att få tillstånd läkarundersökning:
Delegat biträdande enhetschef.
Ändring av delegat punkt 7.6 Begäran om biträde av
polismyndighet för genomförande av beslut om vård eller
omhändertagande: Delegat biträdande enhetschef.

Tidigare delegering till sociala delegationen (§32 den 31 januari
2019) ändras därmed.
Ärendegrupp 10: Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen m.fl.



Ändring av delegat i punkt 10.4 Begära upplysningar och
handlingar: delegat preventionssamordnare.
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Ändring av delegat i punkt 10.5 Utlämnande av uppgift på
begäran av annan tillsynsmyndighet: delegat
preventionssamordnare.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår på rekommendation av stadsledningskontoret, att nämnden delegerar beslut om polisanmälan vid
misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och grovt
krigsbrott till sociala delegationen.
Förvaltningen föreslår i syfte att förenkla arbetssätt en revidering av
delegationsordningen i ärendegrupperna: allmänna ärenden,
ekonomi, personal, vuxen-missbruk samt tillsyn enligt alkohol och
tobakslagen m.fl.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning. Förvaltningen reviderar
nummerordning och andra redaktionella ändringar efter
fastställande i nämnden.
Fredrik Jurdell
Förvaltningschef

Abdi-Nur Isse
Avdelningschef

Bilagor
1. ST 2019/53 Förslag till reviderad delegationsordning
2. ST 2019/53 PM om återvändare, kontakter med polisen och
sekretess mm.
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