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Komplettering och ändring i delegations ordningen för Älvsjö stadsdelsnämnd
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.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen och behandlats i
förvaltningsgruppen 2012-09-20.
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 lagstiftning eller av
organisatoriska förändringar.
Ärendet
Beslutsordning
I juni delades enheten för äldre och funktionsnedsatta i två enheter, enheten för
äldre och enheten för funktionsnedsatta med vardera en enhetschef.
Beslutsordningen har ändrats i enlighet med detta beslut.
Dödsboärenden
Eftersom handläggningen av dödsboärenden överförts till socialförvaltningen har
det avsnittet i delegationsordningen tagits bort.
Överflyttning av ärende till annan kommun
Det har införts nya regler i socialtjänstlagen (SoL) i lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagändringen är att förtydliga
ansvarsfördelningen mellan bosättningskommunen och vistelsekommunen. De nya
bestämmelserna syftar till att förtydliga kommunernas ansvar och därigenom
skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den enskildes
rättsäkerhet.
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Enligt 2 a kap 10 § Sol kan ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd
avseende en enskild person flyttas över till en annan kommun. Kommunen som
anser att ärendet ska flyttas över ska begära det hos den andra kommunen. Ärendet
ska då flyttas över om den som berörs har starkast anknytning till den andra
kommunen. Begäran ska vara skriftlig och den andra kommunen ska utan
dröjsmål meddela sin inställning skriftligt.
Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får den kommun
som begärt överflyttning enligt 2 a kap 11 ansöka om det hos Socialstyrelsen.
Av 2 a kap 12 § framgår att uppgifter som behövs för att en kommun ska kunna ta
över ett ärende enligt 10 eller 11 § ska lämnas ut av den kommun som överlämnar
ärendet.
Förvaltningen föreslår att enhetschef nivå 3 får delegation att fatta beslut enligt
2 a kap 10 – 12 §.
____________________________
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Bilaga: Utdrag ur delegationsförteckningen
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