s

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Handläggare: Christin Bjuggren
Telefon: 08 508 08 015

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 002-171-07
SID 1 (4)
2008-05-12

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
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Delegationsförteckning

Förslag till beslut
1. Delegationsbestämmelserna ändras och kompletteras i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.
2. Stadsdelsnämnden ger berörda medarbetare vid enheten för försörjningsstöd vid
Östermalms stadsdelsförvaltning behörighet till nämndens Paraply-moduler.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsbestämmelser.
Komplettering och ändring av delegationsförteckningen föreslås för ärenden som
behandlas i samverkan med Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder, akut
boende enligt tak-över-huvudet-garantin, beslut som fattas av trygghetsjouren
samt beslut om rättelse av personuppgifter.
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Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samarbete med berörda
avdelningar och med stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm. Ärendet
har behandlats enligt samverkansavtalet med de fackliga organisationerna den 15
maj 2008.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har enligt kommunallagen, med vissa begränsningar, rätt att
uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd inom kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. I vilka ärenden beslutanderätten har delegerats framgår av upprättad delegationsförteckning.
Den hittills gällande delegationsförteckningen fastställdes av stadsdelsnämnden
den 23 augusti 2007. Förändrad lagstiftning, samverkan mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samt andra organisatoriska
förändringar har föranlett att delegationen åter behöver ses över.
Samverkan mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm
och Östermalm
De tre stadsdelsnämnderna i norra innerstaden - Kungsholmen, Norrmalm och
Östermalm - samverkar sedan 2007 om handläggning av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boutredningar, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, folköls- och tobakstillsyn samt parkmiljö- och
stadsutvecklingsfrågor. Denna samverkan ställer krav på samstämmighet i delegationen. Vissa justeringar föreslås av delegationsförteckningen så att den i tillämpliga delar blir likalydande för de berörda stadsdelsnämnderna.
Ekonomiskt bistånd
. Beslut om försörjningsstöd över riksnorm och riktlinjer upp till maximalt ett
basbelopp har tidigare varit delegerat till enhetschef. Delegationsgränsen föreslås nu höjas till maximalt två basbelopp och beslutet delegeras till socialsekreterare.
. Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet som anges i 9 kap 1 och 2 §§ och i
8 kap 1 § socialtjänstlagen har varit delegerat till enhetschef. Beslutet föreslås i
fortsättningen få fattas även av biträdande enhetschef.
. Mottagande av ärende från annan stadsdelsnämnd eller annan kommun resp.
överflyttning av ärende till annan stadsdelsnämnd eller annan kommun får i
fortsättningen beslutas av biträdande enhetschef. Beslutet har tidigare varit delegerat till enhetschef.
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Det IT-baserade systemet Paraplyet används för handläggning av försörjningsstöd.
Det råder sekretess mellan nämnderna vilket innebär att det krävs ett särskilt beslut för att en handläggare vid en annan förvaltning ska kunna hantera sådana uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden ger berörda tjänstemän
vid enheten vid Östermalms stadsdelsförvaltning behörighet till nämndens
Paraply-moduler.
Tillsyn över folkölsförsäljning och tobaksförsäljning


Förtydligande görs av beslut om att tilldela varning enligt alkohollagen samt
beslut att en tobaksvara ska tas om hand om den bjuds ut till försäljning eller
uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med lagen eller en föreskrift som meddelats. Beslutet är delegerat till förvaltningschef och den förändring som föreslås gäller formuleringen av det beslut som avses.

Individ- och familjeomsorg
En rad beslut inom individ- och familjeomsorgen är delegerade till bl.a. samordnare. Funktionen samordnare finns inte längre kvar inom avdelningen. Uppdraget
utförs istället av enhetschef eller biträdande enhetschef. Samtliga beslut som tidigare har varit delegerade till samordnare ändras därmed så att de får fattas av biträdande enhetschef.
Akut boende enligt tak-över-huvudet-garantin
Beslut om boende för vuxna får i huvudsak fattas av enhetschef. En utökad delegation föreslås för att möjliggöra för case manager och socialsekreterare att besluta om akut boende enligt tak-över-huvudet-garantin.
Delegation till äldreförvaltningens trygghetsjour
Äldreförvaltningens trygghetsjour svarar för biståndsbeslut samt arbetsledning för
vårdpersonal i akuta brådskande ärenden efter kontorstid eller - i undantagsfall under dagtid då biståndshandläggaren vid stadsdelsförvaltningen inte går att nå.
Trygghetsjouren fattar beslut för stadsdelsnämndens räkning och delegationsförteckningen kompletteras på aktuella beslutspunkter.
Rättelse av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen är den personuppgiftsansvarige skyldig att på begäran
av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som inte
har behandlats i enlighet med lagen. Motsvarande skyldighet finns även i lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till
en fysisk person i livet.
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Om nämnden vid en prövning bedömer att en korrekt behandling av personuppgifter skett ska ett avslagsbeslut fattas. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol.
Om nämnden vid en prövning bedömer att personuppgifter behandlats felaktigt
ska ett bifallsbeslut fattas. Beslutet kan bestå i att uppgiften rättas, blockeras eller
utplånas. Det är den personuppgiftsansvarige som väljer vilken metod som skall
användas.
Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig och ska därmed pröva begäran om
rättelse. Förvaltningen föreslås att beslut om rättelse enligt personuppgiftslagen
och lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten delegeras till
enhetschef. Beslut anmäls till stadsdelsnämnden.
Bilaga
Delegationsförteckningen i ordalydelse fr.o.m. den 1 juni 2008. Föreslagna förändringar
har markerats med kursiv stil.

