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Förvaltningens förslag till beslut
Delegationsordningen ändras i enlighet med förvaltningens förslag.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Sammanfattning
Gällande delegationsordning fastställdes i februari 2004 och har därefter reviderats
vid flera tillfällen.
Förvaltningen föreslår vissa ändringar i delegationsordningen till följd av
organisationsförändring och ny lagstiftning. Dessutom har ändringar och borttag
av redaktionell karaktär gjorts.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen i samråd med
verksamhetsområdena barn och familj, vuxna, funktionsnedsatta och äldre samt
ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 22
september.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har enligt kommunallagen, med vissa begränsningar, rätt att
uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd inom kommunen
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. I vilka ärenden och till vilka
befattningshavare nämnden delegerat beslutanderätten samt gällande lagrum
framgår av upprättad delegationsförteckning.
Nämnden kan när som helst besluta om ändringar i delegationsbestämmelserna.
De ändringar som görs föranleds i allmänhet av ändringar i lagstiftningen eller av
organisatoriska förändringar.
Ärendet
Tillsyn av folkölsförsäljning

Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollagstiftning i kraft. Vad gäller nämndens
tillsynsansvar för folkölsförsäljning innebär den nya lagen inga ändringar i sak.
Kommunens ansvar är detsamma som tidigare men regleras nu i andra lagrum.
Förskoleverksamhet

Den 1 juli i år infördes en ny skollag, vilket bl.a. innebär att förskolan blir en egen
skolform. Inte heller i detta fall medför den nya lagstiftningen några reella
ändringar när det gäller kommunens ansvar för förskoleverksamheten utan enbart
en ändring av de lagrum som reglerar verksamheten.
De åtgärder mot kränkande behandling av barn och elever som huvudmannen för
förskolan är skyldig att vidta har tidigare reglerats i lagen om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Dessa
bestämmelser har nu överförts till skollagen och förtydligats. Lagen om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har
upphört att gälla.
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I den tidigare lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever fanns även bestämmelser om skyldigheten att
upprätta en s.k. likabehandlingsplan. Dessa bestämmelser har överförts till
diskrimineringslagen.
Lex Sarah

Den 1 juli i år trädde nya bestämmelser om Lex Sarah i kraft. Lex Sarah utvidgas
till att omfatta hela socialtjänsten. Alla som är verksamma inom socialtjänsten blir
skyldiga att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållande. Nämnden
har redan beslutat att utvecklingssekreterare och nämndsekretare ska ta emot och
utreda om det föreligger allvarligt missförhållande/risk för allvarligt
missförhållande. Allvarlig risk för eller allvarligt missförhållande ska snarast
anmälas till Socialstyrelsen.
Förvaltningen föreslår att beslut om att anmäla allvarlig risk eller allvarligt
missförhållande till Socialstyrelsen delegeras till sociala delegationen.
Fastställande av föräldraskap

En ändring har gjorts i föräldrabalken. Om insemination har utförts på ett svenskt
sjukhus på en kvinna med samtycke från en annan kvinna som vid inseminationstillfället var den inseminerade kvinnans maka, registrerade partner eller sambo kan
socialnämnden fastställa föräldraskapet enligt 1 kap 9 § föräldrabalken under
förutsättning att det finns ett skriftligt samtycke.
Förvaltningen föreslår att fastställande av föräldraskap delegeras till
socialsekreterare och administrativ assistent.
Bidragshandläggare (f.d. soft-handläggare)

Sedan en tid tillbaka finns en bidragshandläggare som handlägger försörjningsstöd
anställd vid enheten för vuxna. Förvaltningen föreslår att bidragshandläggaren får
delegation att besluta om försörjningsstöd enligt riksnorm och riktlinjer.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att delegationsbestämmelserna ändras i enlighet med
gällande alkohollag, diskrimineringslag, skollag, nya bestämmelser om Lex Sarah
samt ändring i föräldrabalken avseende fastställande av föräldraskap. Därutöver
förslår förvaltningen att bidragshandläggaren vid enheten för vuxna får rätt att
besluta om försörjningsstöd enligt riksnorm och riktlinjer.
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________________________________

Bilaga
Delegationsförteckning bifogas endast till stadsdelsnämnden.
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