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Ändring i delegationsordning 2021 avseende 
statsbidrag och begäran om allmän handling  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens förslag till ändringar i 

delegationsordningen enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd delegerar beslutanderätten enligt förvaltningens 

förslag till ändrad delegationsordning till förvaltningsdirektören. 

3. Nämnden för funktionsstöd antecknar att förvaltningsdirektören avser vidare-

delegera beslutanderätten till den befattningsnivå som anges i förvaltningens 

förslag till ändrade avsnitt i delegationsordningen. 

Sammanfattning  
Delegationsordningen är föremål för återkommande översyn och det finns nu behov av 

ändringar och tillägg med anledning av uppmärksammade och förändrade behov i 

verksamheterna. De föreslagna ändringarna avser statsbidrag i kapitel 3.3 samt ut-

lämnande av allmän handling i kapitel 4.5. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
I Nämndens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning understryks vikten 

av god ekonomisk hushållning som följer gällande lagstiftning, riktlinjer och uppsatta 

mål. Det tillägg som förvaltningen ser behov av att göra i kapital 3.3 som gäller stats-

bidrag, tydliggör processen kring ansökan och fördelning. Därmed får förvaltningen 

bättre förutsättningar för att effektivt kunna hantera just ansökningar om samt fördelning 

av dessa medel. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ändringarna i delegations-

ordningen utifrån den ekologiska dimensionen. 

Bedömning ur social dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ändringarna i delegations-

ordningen utifrån den sociala dimensionen. 

Samverkan  
Information ges i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 18 augusti 2021.  

Förvaltningen för funktionsstöd 
Stab, säkerhet och kommunikation 
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Julia Andersson, Viktor Rikenberg 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: julia.andersson@funktionsstod.goteborg.se 



 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 2 (4) 

Bilaga  
1. Delegationsordning 2021 med ändringar avseende statsbidrag och 

utlämnande av allmänna handlingar  
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Ärendet  
Förvaltningen har uppmärksammat att det behöver göras tillägg och ändringar i 

delegationsordningen för att underlätta fortsatt handläggning och arbete. Dessa tillägg och 

ändringar avser statsbidrag samt utlämnande av allmän handling.  

Beskrivning av ärendet  
Nämnden för funktionsstöd fattade på sitt konstituerande nämndsammanträde den 4 

januari 2021 beslut om att fastställa delegationsordning för förvaltningen. Delegations-

ordningen är ett levande dokument som lyfts till nämnden då ytterligare ändringar och 

tillägg behöver göras under året, i takt med att verksamheternas arbete fortskrider. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över och identifiera förbättringsområden i 

delegationsordningen utifrån 2021 års nya organisation och verksamheternas behov. 

3.3 Bidrag och fonder 

I nämndens reglemente framgår det att nämnden ansvarar för att enligt lag och för-

ordningar administrera och samordna riktade statsbidrag samt besluta om bidragets 

fördelning inom egen nämnd, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. I reglementet 

framgår även att ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

statsbidrag som rör fler än en nämnd inom socialpsykiatrin (personer med psykisk 

funktionsnedsättning, sjukdom, ohälsa), i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd.  

Det finns utifrån ovanstående därför ett behov att göra ett tillägg i delegationspunkt 3.3 

för att tydliggöra och underlätta hanteringen av statsbidrag.  

4.5 Administrativa ärenden – Övrigt 

Delegationspunkt 4.5.9 b) hanterar vilka roller i förvaltning som har rätt att fatta beslut 

om avslag avseende begäran om utlämnande av allmän handling. Förvaltningen föreslår 

att lägga till registrator och förvaltningsjurist, detta för att minska sårbarheten vid 

sjukdom och semestrar. Båda funktionerna bedöms ha den kompetens som krävs för att 

hantera såväl praktiska som juridiska frågor kopplade till utlämnande av allmän handling. 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen bedömer att de föreslagna tilläggen och ändringarna i delegations-

ordningen som gäller stadsbidrag och utlämnande av allmän handling är rimliga för att 

tillgodose verksamheternas behov.  

I och med att organisationen fortfarande är relativt ny, understryker förvaltningen 

samtidigt att ytterligare tillägg och ändringar kan komma att behöva göras framöver.  
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Camilla Blomqvist 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Maria Berntsson 

 

Avdelningschef Stab, säkerhet och kommunikation 


