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Revidering av delegationsordning 2020
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning.
Sammanfattning
Delegationsordningen är ett arbetsverktyg för förvaltningens
medarbetare. I syfte att förenkla arbetssätt föreslås en revidering av
delegationsordningen i ärendegrupperna allmänna ärenden,
ekonomi, försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd, barn och
unga, förskola samt äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Revideringen består till största del av redaktionella justeringar, dock
föreslås två nya beslutsgrupper tilläggas delegationsordningen; dels
beslutande om anmälning av vanvård av djur i enlighet med den så
kallade Lex Maja-lagen och dels beslut om insats i social
insatsgrupp i egen regi.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning. Förvaltningen reviderar
nummerordning och andra redaktionella ändringar efter
fastställande i nämnden.
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Ärendet
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras enligt
kommunallagen (2017:725) dels i 6 kapitlet 37-40 §§
kommunallagen samt dels i 7 kapitlet 5-8 §§. Där framgår att
nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
anställd att besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnds delegationsordning är uppbyggd så
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. Behov av
revidering av delegationsordningen uppkommer till exempel i
samband med organisationsförändringar, förändringar i lagstiftning
eller för att förenkla och förtydliga nämndens och förvaltningens
arbete.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen kansli och kommunikation i
samråd med avdelningarna för individ och familj, äldre och
funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa och avdelningen för
förskola, kultur och fritid.
Analys ur ett barnrättsperspektiv och jämställdhetsperspektiv
bedöms ej vara relevant i ärendet då delegationsordningen är neutral
utifrån dessa perspektiv.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår i syfte att förenkla arbetssätt en revidering av
delegationsordningen enligt redovisningen nedan. Se även bilaga 1.
Förändringar markeras med gult i bilagan. Överstrykning betyder
borttag och understukning innebär ny text tilläggs.
De föreslagna revideringarna består till största del av redaktionella
justeringar, dock föreslås två nya beslutsgrupper tilläggas
delegationsordningen; dels i ärendegrupp 2 avseende rätten att
anmäla vanvård av djur i enlighet med den så kallade Lex Majalagen och dels i ärendegrupp 7 avseende beslut om insats i social
insatsgrupp i egen regi.
Under våren kommer förvaltningen genomföra en översyn av
delegationsordningen, för att innehåll och disposition ska vara så
tydligt och välformulerat som möjligt för att underlätta användandet
av delegationsordningen för förvaltningens tjänstepersoner.
Ambitionen är att en omarbetad delegationsordning kan antas av
nämnden på sammanträdet i juni 2020.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning. Förvaltningen reviderar
nummerordning och andra redaktionella ändringar efter
fastställande i nämnden.
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