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Partiell revidering av Östermalms
stadsdelsnämnds delegationsordning år 2020

Förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner revideringen av
delegationsordningen.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (6 kap. 37 §) har en nämnd möjlighet att
delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett utskott, till en ledamot
eller ersättare i nämnden, eller till en anställd i kommunen (7 kap.
5-8 §§). Delegationerna sammanställs i en delegationsordning.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ett antal revideringar
av delegationsordningen.
Bakgrund
Enligt kommunallagen (6 kap. 37 §) har en nämnd möjlighet att
delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett utskott, till en ledamot
eller ersättare i nämnden, eller till en anställd i kommunen (7 kap.
5-8 §§). Delegaten träder alltså in i nämndens ställe. Detta för att
avlasta nämnden mindre viktiga ärenden men även för att kunna ha
en effektivare hantering (kortare beslutsvägar och snabbare
handläggning). Det är alltid nämnden själv som bedömer i vilken
utsträckning det är lämpligt att delegera beslutanderätten, vare sig
det sker till utskott, till förtroendevald eller till anställda.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningens kansli i samråd med
socialtjänstavdelningen.
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Ärendet
I delegationsordningen saknas ärendegruppen gällande yttrande till
Spelinspektionen, då det är en arbetsuppgift som
preventionsenheten utför.
I ärendegruppen inom delegationsordningen för preventionsenheten
föreslås en ett tillägg gällande hanteringen av yttrande till
Spelinspektionen.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2020/169
Sida 2 (2)

Det förslagna tillägget är markerat i bilagan.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i
enlighet med ovan angivna förslag.
Jämställdhetsanalys
Delegationen ska vara likvärdig oavsett om beslutet delegeras till en
man eller en kvinna. I såväl tjänsteutlåtandet som själva
delegationsordningen används det i sammanhanget neutrala
begreppet tjänsteperson
Christina Klang
Stadsdelsdirektör
Bilagor
Kapitel 7 Preventionsenheten Fältverksamhet, Ungdomsmottagning
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