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Sammanfattning
Delegationsordningen fastställdes i juli 2007 och har därefter reviderats vid olika
tillfällen. Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till
annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden. Förvaltningen föreslår vissa
ändringar i delegationsordningen till följd av organisationsförändring och
förändringar i verksamhetens behov, ändring av vissa lagrum. Dessutom har
ändringar och borttag av redaktionell karaktär gjorts.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samråd med Social omsorg,
avdelningen för Äldreomsorg, Förskoleavdelningen och avdelningen för Stöd och
service till personer med funktionsnedsättning.
Ärendet
Delegationsförteckningen är ett dokument som nämnden återkommande reviderar
utifrån förändringar i organisationen, verksamhetens behov, nya lagrum, nya lagar
och ändrade förordningar. Dessutom görs rättelser av redaktionell karaktär.
Utifrån nuvarande organisation och i linje med aktuella arbetsmetoder inom
förvaltningen föreslås ett antal förändringar och korrigeringar i gällande
delegationsförteckning.
Allmänna ärenden
Ärendegrupp 1,21- lex Sarah
Den 1 juli träder nya bestämmelser om lex Sarah i SoL och LSS i kraft. Lex Sarah
utvidgas till att omfatta hela socialtjänsten och inkluderar nu också individ- och
familjeomsorg. Alla som är verksamma inom socialtjänsten blir skyldiga att
rapportera missförhållanden eller risk för missförhållande. Ansvarig inom
förvaltningen tar emot och utreder om det föreligger allvarligt missförhållande/risk
för allvarligt missförhållande. Allvarlig risk för eller allvarligt missförhållande
ska snarast anmälas till Socialstyrelsen.
Förvaltningen föreslår att utredning om allvarligt missförhållande/risk för
allvarligt missförhållande och anmälan till Socialstyrelsen delegeras till
avdelningschef.
Ekonomi, upphandling och stadsmiljö
Ärendegrupp 2,6 - Träffa avtal om förhyrning och teckna kontrakt för försöksoch/eller träningslägenheter.
Inom Social omsorg (enheten för socialpsykiatri/utförare) arbetar för närvarande
två handläggare med försöks- och träningslägenheter. I linje med aktuella
arbetsmetoder och för att underlätta det praktiska arbetet föreslås dessa personer,
benämnda ”handläggare med särskilda uppgifter”, ges delegation att träffa avtal
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och teckna kontrakt om förhyrning av försöks- och träningslägenheter. Nuvarande
delegat är avdelningschef.
Personalärenden
Ärendegrupperna 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 (inom Sverige), 3.15,
3.19, 3.25, 3.27 och 3.36 (ej Södermalms öppenvård) - Personal- och
arbetsmiljöansvaret
Södermalms beroendeteam och Preventionsenheten inom Social omsorg slås från
och med 1 juli 2011ihop till en enhet benämnd Södermalms öppenvård. Personal
och arbetsmiljöansvar delegeras till biträdande enhetschef inom Södermalms
öppenvård. Samma ärendegrupper delegeras även till biträdande enhetschef inom
enheten för vuxna.
Förskoleavdelningen
Ny ärendegrupp 4.3- Fördelning av särskilt stöd till barn med särskilda behov
Inom förskolans Stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov av
särskilt stöd. Enhetschefen har det övergripande ansvaret och fördelar medlen för
barn i behov av särskilt stöd till de kommunala förskolorna. Förvaltningen
föreslår enhetschefen för stödenheten som delegat.
Ärendegrupp 4.9 – Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden. Förvaltningen föreslår
avdelningschef som delegat vad gäller att utreda och skyndsamt vidta åtgärder
efter kränkande behandling. Som lägsta delegat när det gäller ansvar för att
förebygga och förhindra kränkande behandling samt upprätta en årlig plan föreslås
förskolechef.
Ny ärendegrupp 5.1- Anvisning av plats till sommarkollo
Förskoleavdelningen tar varje år emot och hänvisar barn till sommarkollo. För att
underlätta det praktiska arbetet föreslås att uppgiften delegeras till handläggare.
Social omsorg
Socialförvaltningen har uppmärksammat samtliga stadsdelsnämnder att
delegationen saknas eller är ofullständig för socialnämnden (socialjouren och
hemlöshetsjouren) i vissa givna ärendegrupper. Utöver rätten att fatta beslut i
stadsdelsnämndernas ställe utanför kontorstid påverkar det även sekretessen
mellan nämnderna. Om delegation saknas eller är ofullständig får inte
socialnämnden tillgång till, eller möjlighet att, använda samma personakt som
stadsdelsnämnderna för dokumentation. Delegationsordningen kompletteras i
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enlighet med socialförvaltningens uppmaning under följande ärendegrupper 5.1,
5.12, 5.17, 5.22, 7.10, 7.11, 9.1, 9.2, 9.4, 9.23, 10.2, 10.3, 10.12.
Ärendegrupp 5.21 - Beslut om förordnade och entledigande av kontaktfamilj,
Beslut fattas för närvarande av kontaktsekreterare. I linje med aktuella
arbetsmetoder inom enheten för Barn och Ungdom föreslås lägsta delegat ändras
till bitr. enhetschef.
Ärendegrupp 6.1 - Godkänna faderskapsbekräftelse, har kompletterats med
”fastställande av föräldraskap”. Ingen ändring av delegat.
Ärendegrupp 6.10 - Utse viss person att medverka vid umgänge efter rättens
beslut om umgängesstöd har tidigare inte funnits separat i delegationsordningen.
Förvaltningen föreslår bitr. enhetschef som lägsta delegat.
Ny ärendegrupp 8.6 - Socialnämnden anmäler brott som begåtts av barn under 15
år har tidigare saknats i delegationsordningen. Förvaltningen föreslår bitr.
enhetschef som lägsta delegat.
Ny ärendegrupp 8.7 - Straffpåföljder för ungdomar enligt BrB har tidigare saknats
i delegationsordningen. Förvaltningen föreslår bitr. enhetschef som delegat vad
gäller ungdomsvård och sluten ungdomsvård. Som lägsta delegat när det gäller
ungdomstjänst föreslås socialsekreterare.
Ärendegrupp 9.20 - Beslut om annat bistånd har för närvarande biträdande
enhetschef som lägsta delegat. Inom denna ärendegrupp finns insatsen ”egna
medel” vilket innebär att förvaltningen bistår den enskilde med hjälp att handha
den egna ekonomin. Insatsen bygger på frivillighet och utgår från en
överenskommen handlingsplan. I linje med aktuella arbetsmetoder och med
hänsyn till beslutets art föreslår förvaltningen att ”annat bistånd i form av egna
medel” särskiljs och får fattas av socialsekreterare.
Ärendegrupp 9.26 - Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj för vuxna,
punkt a) enligt norm och riktlinjer fattas för närvarande av
socialsekreterare/kontaktsekreterare. I linje med aktuella arbetsmetoder och i
jämförelse med andra beslut med liknande innebörd inom enheten för
socialpsykiatri och vuxenenheten föreslås lägsta delegat ändras till bitr.
enhetschef.
Ny ärendegrupp 9.2. - Beslut om bistånd enligt omsorgsnivå i kundvalsmodell –
alla nivåer - i form av hemtjänst/ hemhjälp. Denna ärendegrupp läggs till då det är
ett nytt ansvarområde för socialpsykiatriska enheten. Förvaltningen föreslår bitr.
enhetschef som lägsta delegat.
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Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Ärendegrupp 12.6 – Beslut om bistånd i form av dagverksamhet
I linje med nuvarande organisation föreslår förvaltningen bitr. enhetschef som
lägsta delegat. Nuvarande delegat är enhetschef.
Ärendegrupp 12.7 - Beslut om bistånd i form av tränings respektive
försökslägenhet
I linje med nuvarande organisation föreslår förvaltningen bitr. enhetschef som
lägsta delegat. Nuvarande delegat är enhetschef.
Avdelningen för äldreomsorg
Ärendegrupp 13.5 - Beslut om bistånd i form av hemtjänst.
Rätt att fatta beslut om bistånd i form av hemtjänst sänks till nivå 14 för
biståndshandläggare (tidigare nivå 16) och till nivå 15 för biträdande enhetschef
(tidigare nivå 16). Ingen ändring av delegat.
Ärendegrupp 13.18 – Beslut om att polisanmäla övergrepp inom äldreomsorgen. I
linje med nuvarande organisation föreslår förvaltningen biträdande avdelningschef
som lägsta delegat. Nuvarande delegat är avdelningschef.
Ärendegrupp 13.33 - Beslut om medföljare vid semesterresa inom Europa.
För att få en bättre ekonomisk översikt föreslår förvaltningen att lägsta delegat
lyfts till biträdande enhetschef. Nuvarande delegat är biståndshandläggare.
Ärendegrupp 13.34 – Anmälan till Socialstyrelsen om personskada i verksamhet
enligt LSS.
För att få en enhetlig översikt föreslår förvaltningen att lägsta delegat lyfts till
biträdande enhetschef. Nuvarande delegat är biståndshandläggare.
Nya ärendegrupper 13.40 och 13.41
Förvaltningen har uppmärksammat att jourhandläggare vid trygghetsjouren saknar
delegation för akuta biståndsbeslut i form av stöd och hjälp i hemmet efter
kontorstid i brådskande ärenden samt arbetsledning för vårdpersonal i akut
uppkomna situationer och akuta korttidsplaceringar efter kontorstid. Förvaltningen
föreslår att delegation ges till jourhandläggare vid trygghetsjouren.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreslagna ändringar i
delegationsordningen.
Bilaga
Delegationsförteckning bifogas endast till stadsdelsnämnden.
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