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Översyn av delegationsordningen
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
delegationsordning.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid behov
göra uppdateringar och ändringar i delegationsordningen av
redaktionell karaktär.
3. Delegationsordningen ersätter Delegationsordning för
Älvsjö stadsdelsnämnd med diarienummer 1.1.115/2017.
Sammanfattning
Förvaltningen har sett över den nuvarande tillämpningen av
delegationsordningen och konstaterar att det finns behov av att den
förtydligas. Förvaltningen har därför gjort en genomgripande
översyn. Översynen har visat att det i nuvarande delegationsordning
finns en blandning av delegationsbeslut och verkställighet.
Ärendegrupper som faller under ren verkställighet har i förslaget till
ny delegationsordning tagits bort och delegationsbeslutens
formuleringar har setts över och förenklats språkligt. Anpassningar
har också gjorts utifrån förvaltningsorganisationens uppbyggnad.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslag till
delegationsordning. Förvaltningen föreslår också att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid behov göra uppdateringar
och ändringar i delegationsordningen av redaktionell karaktär.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden beslutade den 27 april 2017 att beslut som har
fattats på delegation, och som inte avser enskilda ärenden, ska
diarieföras och anmälas till nämnden. Ansvaret för detta ligger hos
delegaten. Under 2016 anmäldes totalt 19 delegationsbeslut. Under
2017 anmäldes 22 beslut och under 2018 anmäldes 23 beslut.
Delegationsbesluten gällde:
 beslut om uppsägning av förskoleplats,
 beslut om avgångsersättning,
 beslut att inte lämna ut allmän handling,
 beslut att utse arkivansvarig,
 beslut att avstå från eller avbryta indrivning eller
inkassoåtgärd samt
 beslut om att förordna vikarie.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÄLV 2019/182
Sida 2 (2)

Besvarade förvaltningsremisser om bygglov anmäls varje halvår.
Beslut att anmäla verkställda och ej verkställda beslut till IVO
enligt SoL och LSS samt besluta att direktupphandla anmäls varje
kvartal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben i samråd med övriga avdelningar.
Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 13 juni 2019.
Ärendet
Förvaltningen har sett över den nuvarande tillämpningen av
delegationsordningen och konstaterar att det finns behov av att den
förtydligas. Förvaltningen har därför gjort en genomgripande översyn. Översynen har visat att det finns en blandning av delegationsbeslut och verkställighet. Ärendegrupper som faller under ren verkställighet har i förslaget till ny delegationsordning tagits bort och
delegationsbeslutens formuleringar har setts över och förenklats
språkligt. Anpassningar har också gjorts utifrån förvaltningsorganisationens uppbyggnad.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har sett över den gällande delegationsordningen och
tagit fram förslag på ändringar som syftar till att göra den mer
användarvänlig. Förvaltningen noterar att ett betydande antal
ärendegrupper inte anmäls till nämnden. Det finns därför behov av
att stärka rutinen att rapportera in delegationsbeslut till registratorn
för vidareanmälan till nämnden. Kunskap om delegation behöver
också öka bland de anställda. Förvaltningen ska inför verksamhetsplan 2020 se över former för intern kontroll av delegationsordningen och föreslå arbetssätt och metoder som en del i den årliga
internkontrollplanen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslag till
delegationsordning. Förvaltningen föreslår också att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid behov göra uppdateringar
och ändringar i delegationsordningen av redaktionell karaktär.
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