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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer nya delegeringar (ärendegrupper)
enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande och tar bort
befintliga delegeringar enligt förvaltningens förslag i samma bilaga.
2. Nämnden fastställer ändringar i befintliga delegeringar enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 2.
3. Under förutsättning av nämndens beslut enligt punkt 1 och 2 ovan
uppdrar nämnden enligt 7 kap 5 § kommunallagen (KL) till
förvaltningschefen att besluta på nämndens vägnar i samtliga nya
och ändrade ärendegrupper i bilaga 1 och 2.
4. Under förutsättning av nämndens beslut enligt punkt 1-3 ovan
överlåter nämnden enligt 7 kap 6 § KL till förvaltningschefen att i
sin tur, genom vidaredelegering, uppdra åt en annan anställd inom
kommunen att fatta beslut i samtliga nya och ändrade ärendegrupper
i bilaga 1 och 2.
5. Under förutsättning av nämndens beslut enligt punkt 1-4 ovan
anmäler förvaltningschefen sina vidaredelegeringar enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 3. Nämnden lägger denna anmälan till
handlingarna.
6. Förvaltningschefen anmäler sina ändrade vidaredelegeringar i
befintliga ärendegrupper enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4. Nämnden
lägger denna anmälan till handlingarna.
7. Beträffande anmälan till nämnd enligt 7 kap 8 § KL av beslut som
fattas enligt delegering och vidaredelegering i detta ärende gäller
följande:
a) Beslut som fattas av förvaltningschefen om avtal eller
överenskommelse med extern samarbetspart (se
tjänsteutlåtandets bilaga 1, ny ärendegrupp vid Kap 5. Allmänt)
anmäls till nämnden på lista och noteras i protokollet.
b) Beslut som kan överklagas enligt bestämmelse i 13 kap 1-3 §§
KL om laglighetsprövning anmäls till nämnden på lista och
noteras i protokollet.
c) Övriga beslut anmäls inte till nämnden.
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Ärendet
Förvaltningens olika verksamhetsområden har gjort en genomgång
av nämndens delegeringar till förvaltningschef. Man har då
uppmärksammat ett antal former av beslut som antingen saknas
helt, behöver ändras eller tas bort. Anledningarna är flera –
förändringar i lagstiftningen, kostnadsutvecklingen inom olika
vårdformer, nya tjänstefunktioner vid enheterna och ibland helt
enkelt ett förändrat språkbruk. Ett exempel på det senare är att
begreppet ålderdomshem inte längre förekommer.
Förvaltningens förslag till nya och borttagna delegeringar
(ärendegrupper) redovisas i tjänsteutlåtandets bilaga 1, medan
bilaga 2 innehåller förslag till ändringar i befintliga ärendegrupper.
Under förutsättning av nämndens beslut om nya och ändrade
ärendegrupper anmäler förvaltningschefen sina vidaredelegeringar i
bilaga 3. I bilaga 4 anmäls ändrade vidaredelegeringar.
Under förutsättning av nämndens beslut i detta ärende kommer
nämndens delegeringsförteckning att uppdateras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren i samråd med berörda
avdelningar och förvaltningschefen.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fattar de beslut
avseende delegeringar som föreslås på tjänsteutlåtandets framsida.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
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Bilagor
1. Nya och borttagna ärendegrupper
2. Ändringar i befintliga ärendegrupper
3. Förvaltningschefens vidaredelegeringar i nya och ändrade
ärendegrupper
4. Förvaltningschefens ändrade vidaredelegeringar i befintliga
ärendegrupper
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