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Revidering av delegationsordning för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Förslag till beslut
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut som
delegeras till tjänsteperson, och som anges i den bilagda
delegationsordningen, till förvaltningschef enligt 7 kap. 6 §
kommunallagen.
2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera
ärendena till lägst den nivå som finns angiven i
delegationsordningens kolumn ”Delegat”.
3. Beslut som delegeras ska anmälas till stadsdelsnämnden i
den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i
delegationsordningen.
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att nuvarande delegationsordning, som
reviderades av stadsdelsnämnden senast 2020-12-17, kompletteras
och ändras under ett antal punkter inom ärendegrupp 4 –
Förskoleverksamhet. En annan ändring föreslås med anledning av
att det från och med den 1 januari 2021 är socialnämnden som
ansvarar för all tillsyn av tobak, folköl, läkemedel samt e-cigaretter.
Därför föreslås att ärendegrupp 9 - Tillsyn av folköl, tobak, ecigaretter, automatspel – AL, TL, lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lag om anordnande av visst automatspel
(1982:636) tas bort helt från delegationsordningen.
Förvaltningen reviderar nummerordning och andra redaktionella
ändringar efter fastställande i nämnden.
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Bakgrund
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras i 5 kap. 2 § och
6 kap. 37-40 §§ kommunallagen (KL). Enligt reglemente för
stadsdelsnämnderna 8 § är stadsdelsdirektören chef för
stadsdelsförvaltningen och ansvarig för verksamheterna inför
stadsdelsnämnden.
Stadsdelsdirektören har fått delegation från stadsdelsnämnden att
besluta i de ärenden som är förtecknade i delegationsordningen.
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Stadsdelsdirektören har i sin tur rätt att vidaredelegera ärenden till
annan anställd vid stadsdelsförvaltningen på så sätt som framgår av
delegationsordningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för HR och kansli inom
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet 2021-04-15.
Synpunkter och förslag
Samtliga föreslagna förändringar presenteras i bilaga 1 i rött där ny
text föreslås läggas till i delegationsordningen, samt i överstruken
text där text föreslås strykas från den.
Följande ändringar/nyheter föreslås:
Ärendegrupp 4 - Förskoleverksamhet
4.6 – Stängning av förskola, föreslås uppdelas i tre, 4.6.1, 4.6.2 och
4.6.3. 4.6.1 avser stängning av förskola vid situation där alla barn
erbjuds att delta i verksamheten vid andra förskolor. 4.6.2 avser
stängning av förskola vid situation då det inte är möjligt att erbjuda
förskola utan endast omsorg för de barn vars vårdnadshavare har
samhällsviktiga uppdrag. Beslut om eventuell stängning kan då tas
med stöd av 3-4 §§ Lag (2020:148) om tillfällig stängning av
verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.
4.6.3. avser beslut om att tillhandahålla omsorg för barn vars
vårdnadshavare har samhällsviktiga uppdrag vid stängning av
förskola enligt lagrum ovan.
Under 4.6.1 föreslås att delegat för beslut om stängning i upp till
fem vardagar är rektor i samråd med avdelningschef samt att
delegat för beslut om stängning i längre än fem men högst tio
vardagar är avdelningschef. Under 4.6.2 och 4.6.3 föreslås delegat
vara avdelningschef.
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Ärendegrupp 9 - Tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter, automatspel –
AL, TL, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
samt lag om anordnande av visst automatspel (1982:636)
Från och med den 1 januari 2021 är det socialnämnden som
ansvarar för all tillsyn av tobak, folköl, läkemedel samt e-cigaretter.
Därför föreslås att ärendegrupp 9 - Tillsyn av folköl, tobak, ecigaretter, automatspel – AL, TL, lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lag om anordnande av visst automatspel
(1982:636) tas bort helt från delegationsordningen. Detta innebär att
efterföljande ärendegrupper i delegationsordningen får ny
numrering.
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Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Elisabet Tullgren
Avdelningschef HR och kansli

Bilagor
1. Delegationsordning med föreslagna revideringar och tillägg
markerade
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