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Ändringar i delegationsordningen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Södermalms stadsdelsnämnd antar ny delegationsordning
för stadsdelsnämnden i sin helhet.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Nämnden fattade beslut om en ny delegationsordning i sin helhet
19 juni år 2018. Efter att beslutet fattades har behov av vissa
ändringar uppkommit. Förvaltningen föreslår att nämnden fattar
beslut om ny delegationsordning i sin helhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Telefon 08-508 12 008
Växel 08-508 12 000
kicki.elofsson@stockholm.se
www.stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Dnr 1371-2018-1.1
Sida 2 (4)

Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade den 19 juni år 2018 om ny
delegationsordning i sin helhet. Sedan beslutet fattades har behov av
vissa ändringar beträffande delegat uppkommit samt nya
ärendegrupper. Även vissa redaktionella ändringar har krävts.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och kansli
i samverkan med sociala avdelningen och ekonomiavdelningen.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen, pensionärsrådet och
ungdomsrådet den 14 januari och rådet för funktionshindersfrågor
den 15 januari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslag till ny
delegationsordning.
Nedan framgår de nya ärendegrupper som har lagts till.
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Nedan framgår förslag till ändring av delegat.
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Nedan framgår förslag till ändringar i nuvarande ärendegrupper.
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