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Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning- i kapitel 4, 5 och 9

Förslag till beslut
1a) Stadsdelsnämnden delegerar beslut om Yttrande till Skatteverket i frågor
om kvarskrivning eller sekretessmarkering i folkbokföringen enligt 17a §
folkbokföringslagen till stadsdelsdirektören.
b) Stadsdelsnämnden antecknar till protokollet att stadsdelsdirektören har för
avsikt att vidaredelegera beslutanderätten enligt 1 a) till enhetschef.

2a) Stadsdelsnämnden delegerar beslut om att avstå från ingripande mot
fristående verksamhet enligt 26 kap 12 § skollagen till stadsdelsdirektören.
b) Stadsdelsnämnden antecknar till protokollet att stadsdelsdirektören har för
avsikt att vidaredelegera beslutanderätten enligt 2 a) till områdeschef.

3. Stadsdelsnämnden antecknar till protokollet att beslut om fritidspeng tas
bort ur stadsdelsnämndens delegationsordning.
Ärendet
Stadsdelsnämnden föreslås göra ett tillägg i sin delegationsordning gällande yttrande till
Skatteverket i frågor som rör kvarskrivning och sekretessmarkering i folkbokföringen
enligt folkbokföringslagen. Stadsdelsnämnden föreslås även göra tillägg som rör
ingripande vid tillsyn av fristående eller enskild huvudman enligt skollagen.
Bakgrund och bedömning
Yttrande till Skatteverket enligt folkbokföringslagen 17a §
Enligt folkbokföringslagen ska socialnämnden i en kommun, på begäran, biträda
Skatteverket i ärende om kvarskrivning1 eller sekretessmarkering2 i folkbokföringen.
Att lämna yttrande i sådant ärende är att betrakta som ett beslut. Sådant beslut är inte
delegerat vilket det med fördel kan vara ur effektivitetssynpunkt. Förvaltningen föreslår
1

Kvarskrivning innebär ett adresskydd när en person har flyttat till en hemlig adress. Den nya adressen
framgår inte av folkbokföringen.
2
Sekretessmarkering i folkbokföringsregistret innebär att Skatteverket genomför en särskild prövning av
personuppgifterna om någon begär att få ta del av dem.
1(3)

att stadsdelsnämnden delegerar beslut att lämna yttrande till stadsdelsdirektören som i
sin tur vidaredelegerar beslutanderätten till enhetschef. Dock kan rena sakupplysningar i
ett ärende kan lämnas av handläggare.
Förslag på tillägg i delegationsordningen kap 4- Administrativa ärenden
4.4.16

Yttrande till Skatteverket i 17a§
EC
frågor om kvarskrivning
folkbokföringslagen
eller sekretessmarkering i
folkbokföringen

Sakupplysning kan
lämnas av
handläggare

Ingripande vid tillsyn av fristående eller enskild huvudman enligt 26 kap 10-12 §§
Skollagen
Enligt 26 kap 4 § skollagen har en kommun tillsyn över förskola och fritidshem vars
huvudman kommunen har godkänt och pedagogisk omsorg kommunen förklarat ha rätt
till bidrag. Stadsdelsnämnderna ansvarar, var och en inom sitt område, för tillsynen av
förskola, friliggande fritidshem och annan pedagogisk verksamhet med enskild
huvudman.3 Inom Göteborgs stad har arbetet med tillsynen organiserats på så sätt att en
enhet (enheten för fristående verksamhet) organiserad under stadsdelsnämnden Centrum
genomför tillsynen för stadsdelarnas räkning och i de fall tillsynen leder till någon form
av ingripande, tas beslutet i aktuell stadsdelsnämnd.
Enligt Skollagen finns tre typer av ingripande som i sig är kommunalrättsliga beslut:
 Föreläggande- 26 kap 10 § skollagen
Kommunen kan vid tillsynen förelägga en fristående huvudman att fullgöra sina
skyldigheter om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Kommunen kan också förelägga en enskild huvudman att följa
de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag.
 Anmärkning 26 kap 11 § skollagen
För mindra allvarliga brister kan kommunen ge en fristående huvudman en anmärkning.
 Avstå från ingripande 26 kap 12 § skollagen
Kommunen får avstå ifrån ingripande om den fristående huvudmannens överträdelser är
ringa, om huvudmannen åtgärdar bristen eller om det i övrigt finns särskilda skäl mot ett
ingripande.
Beslut om föreliggande och anmärkning är delegerat till stadsdelsdirektören som
vidaredelegerat beslutanderätten till områdeschef. I stadsdelsnämndens
delegationsordning saknas beslut om avstå från ingripande. Det innebär i att sådant
beslut ska fattas av stadsdelsnämnden vilket torde vara ineffektivt utifrån ett
handläggningsperspektiv då de två andra typerna av ingripande är delegerat till
tjänstemannanivå.

3

Detta uttrycks inte specifikt i nuvarande reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder men framgår av
förslag till nytt reglemente för stadsdelsnämnderna (SLK dnr 0487/16) som översänts till bland andra
SDN Norra Hisingen för yttrande.
Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande
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9.5.4

a) Beslut om
anmärkning/föreläggande mot
fristående verksamhet

26 kap
10, 11
§ SL

OC

b) Beslut om att avstå från
ingripande mot fristående
verksamhet

26 kap
12 § SL

OC

Anmäls till SDD
som i sin tur
anmäler beslutet
till nämnden

Beslut om fritidspeng
I socialtjänstlagen (4a kap) infördes den 1 juli 2014 bestämmelser om ersättning för
barns kostnader för fritidsaktiviteter, så kallad fritidspeng. Fritidspengen avskaffades 1
januari 2016. Nedanstående avsnitt har därför tagits bort ur stadsdelsnämndens
delegationsordning.
5.1.6

Beslut om fritidspeng för
barn i familjer med
försörjningsstöd

4a kap 1§ och 2 socialsekreterare
§
socialtjänstlagen

Konsekvensbeskrivningar
Barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv
Föreslagna ändringar i stadsdelsnämndens delegationsordning bedöms inte få några
direkta konsekvenser ur varken barn- eller jämställdhetsperspektiv.
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