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§ 11

Dnr 2017/KS 0385 003

Reviderad delegationsordning med anledning av
nya kommunallagen
Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vilket utskott,
vilken förtroendevald eller vilken anställd som har rätt att fatta beslut i ett
specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena
verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i
ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.
Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Med
anledning av detta föreslås uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet
med den nya lagen samt smärre justeringar och förtydliganden som framgår av
tjänsteskrivelsen. Delegationsordningen har även uppdaterats med beslut som
redan har fattats av kommunstyrelsen men som inte tidigare har förts in i
delegationsordningen.
I den nya kommunallagen förenklas reglerna för anmälan av delegationsbeslut
genom att nämnderna själva får besluta om i vilken utsträckning
delegationsbeslut ska anmälas till dem. Beslut som inte anmäls ska
protokollföras särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan, om
beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Den kommunala
anslagstavlan blir från och med den 1 januari 2018 webbaserad i enlighet med
den nya kommunallagen. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att
det inte underlättar för vare sig medborgare som vill överklaga beslut eller för
det administrativa arbetet på förvaltningarna att beslut protokollförs i särskild
ordning och därefter anslås på en digital anslagstavla. De beslut som kan
överklagas med laglighetsprövning föreslås därför även fortsättningsvis att
anmälas till kommunstyrelsen eller till utskotten, vars protokoll sedan anmäls till
kommunstyrelsen.
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Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar den reviderade delegationsordningen.
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