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Uppdatering av delegationsordningen för
Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till
uppdatering av delegationsordningen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras enligt 6 kap. 37-39 §§
kommunallagen. Förvaltningen föreslår ändringar vad gäller att
träffa avtal om försöks- tränings- och jourlägenheter samt turbundna
resor.
Bakgrund
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras enligt 6 kap. 37-39 §§
kommunallagen. Där framgår att nämnden får uppdra åt anställd att
besluta i visst ärende eller viss grupp av ärenden. Delegationen
innebär att stadsdelsdirektören har beslutanderätt i alla ärenden som
är delegerade till tjänsteman. Stadsdelsdirektören har rätt att
vidaredelegera beslutanderätt till den lägsta angivna nivån i
delegationsordningen. Delegationsordningen samlar dessa
vidaredelegeringar och fungerar som ett arbetsverktyg för
förvaltningens medarbetare.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom staben.
Ärendet
I nuvarande delegationsordning står vad gäller att träffa avtal om
förhyrning av försöks- tränings-och jourlägenheter enhetschef som
lägsta delegat. Då förvaltningen har en bosamordnare är det
lämpligt att bosamordnare är lägsta delegat.
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Turbundna resor är en insats som kan beviljas när en enskild ska ta
sig till och från en biståndsbedömd insats som beviljats av
förvaltningen. I nuvarande delegationsordning saknas insatsen.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår bosamordnare som ny lägsta delegat vad
gäller att träffa avtal om förhyrning av försöks- tränings-och
jourlägenheter.
Förvaltningen föreslår biståndsbedömare som lägsta delegat vad
gäller insatsen turbundna resor.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen gör bedömningen att ärendet är könsneutralt.
Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör
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