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DELEGATIONSFÖRTECKNING
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer enligt bilagd delegationsförteckning vilka beslut som får
fattas av tjänsteman.
2. Stadsdelsnämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan
anställd att fatta beslut istället.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Delegationsförteckningen anger vilka beslut som har delegerats till tjänsteman att besluta
om i nämndens ställe. Den nu gällande delegationsförteckningen fastställdes i april 2006.
Organisatoriska förändringar och andra överväganden har medfört att delegationsförteckningen behöver ändras.
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Delegation
Bestämmelserna om delegation regleras i kommunallagen enligt följande:
Bestämmelse

Lagrum

En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller

6 kap 33 och 35 §

ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i

kommunallagen

ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som
fatts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas till
nämnden.
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot

6 kap 36 § kommunallagen

som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en

6 kap 37 § kommunallagen

förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin
tur uppdra åt en annan anställd att besluta i stället. Sådana
beslut skall anmälas till chefen.
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte

6 kap 34 § kommunallagen

delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess
helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

De uppgifter som nämnden har beslutat att delegera till tjänsteman att fatta beslut om är
sammanställda i en delegationsförteckning. Där framgår vilket beslut som avses, vilken
bestämmelse som reglerar beslutet samt hur anmälan till nämnden ska ske. Kungsholmens
stadsdelsnämnd tillämpar möjligheten att enligt 6 kap 37 § kommunallagen att uppdra åt
förvaltningschefen att fatta beslut och överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt
en annan anställd att besluta istället.
Stadsdelsnämnden kompletterar delegationsförteckningen så att ordföranden får besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.
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Ungdomstjänst
Ungdomstjänst infördes från och med den 1 januari 2007 som en ny fristående påföljd för
unga lagöverträdare. Påföljden regleras i 32 kap. 2 § brottsbalken. Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter inom socialtjänstförvaltningen har fått i
uppdrag att samordna stadens ungdomstjänst. Vid eventuell misskötsel ska detta enligt 12
kap.8 § socialtjänstlagen återrapporteras till åklagare. För att så smidigt som möjligt
fullgöra socialtjänstens återrapporteringsskyldighet till åklagare och socialsekreterare
behöver stadsdelsnämnden delegera till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och
socionomerna vid Stockholms ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter att
besluta om återrapportering till åklagare.

Boutredningsverksamhet
När en person avlider ansvarar socialnämnden i vissa fall för att göra dödsboanmälan,
förvalta dödsbon och ordna begravning. Revisionskontoret har gjort en särskild
granskning av stadens hantering av dödsboärenden. Revisorerna har bl.a. påpekat att
delegationsförteckningen behöver förtydligas när det gäller beslut om begravningskostnader.

Bistånd till enskilda
En person som önskar flytta till en annan kommun och samtidigt har behov av omfattande
vård- och omsorgsinsatser har rätt till bistånd av den kommun som han eller hon önskar
flytta till. Beslut om bistånd till vård- och omsorgsinsatser för personer från annan
kommun har hittills fattats av sociala delegationen. Denna typ av beslut får i fortsättningen fattas av enhetschef. Det finns numera en väl utarbetad rättspraxis för sådana här
beslut som tjänar som vägledning vid beslutsfattandet. Genom att delegera beslutet till
tjänsteman förkortas handläggningstiden. Förvaltningen bedömer därför att det
sammantaget finns skäl att delegera beslutet till tjänsteman med chefs befogenhet.
Beslut om bistånd för vuxna (över 18 år) i form av vård i hem för vård eller boende eller
vård- och omsorgsboende för äldre har hittills varit delegerat till socialsekreterare och
biståndshandläggare. Sådana beslut får i fortsättningen fattas av enhetschef om beslutet
avser en kostnad upp till 3 000 kronor per dygn. Beslut som innebär en kostnad över
denna nivå fattas av sociala delegationen. Ändringen av delegationen motiveras av att
detta är en typ av beslut som medför betydande ekonomiska konsekvenser och att
ansvaret därför bör ligga på en tjänsteman med chefsbefogenhet.

Hälso- och sjukvård
Enligt hälso- och sjukvårdslagen svarar kommunen för sjukvårdande insatser som
hemsjukvård och förskrivning av tekniska hjälpmedel till personer som bor i vårdoch omsorgsboende. Delegationsförteckningen kompletteras med dessa beslut.
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Delegation till vissa befattningshavare
Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat att ge enhetschefer möjlighet att utse en
tjänsteman - ofta en biträdande enhetschef - som får fatta beslut om anskaffning av varor
och tjänster samt vissa beslut i personalärenden. Förvaltningen har erfarit att denna
konstruktion inte är helt korrekt och ändrar därför delegationsförteckningen så att det är
förvaltningschefen som efter enhetschefens förslag som utser vilka tjänstemän som ska ha
dessa befogenheter.

Ändrat ansvar
Ansvaret för drift och underhåll av gator samt enklare bygglov och mark- upplåtelser har
sedan den 1 januari 2007 flyttats till trafik- och renhållningsnämnden. Samtliga sådana
beslut tas därför bort från stadsdelsnämndens delegationsförteckning.

Kommande förändringar
Organisatoriska förändringar som skolans överförande till utbildningsnämnden och
samverkan i norra innerstaden om hantering av försörjningsstöd m.m. kan komma att
innebära behov av konsekvensändringar i delegationsförteckningen.

Bilaga
Delegationsförteckning

