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Revidering av delegationsordning

Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Jonas Eliasson
Avdelningschef

Sammanfattning
Delegationsordningen är ett arbetsverktyg för förvaltningens
medarbetare. I syfte att förenkla arbetssätt föreslås en revidering av
delegationsordningen i ärendegrupperna allmänna ärenden och
ekonomi.
De förslagna förändringarna avser dels delegation till
tjänstepersoner på arbetsmarknadsförvaltningen att fatta beslut i
ärenden om återsökning av statsbidrag samt rätten att överklaga
Migrationsverkets beslut i ärenden om stadsbidragsutbetalningar
som går stadsdelen emot, samt dels en justering av delegationsrätten
i vissa ärenden rörande upphandling. Därutöver föreslås vissa
justeringar i ärendegruppen för ekonomi. Ändringarna avser dels
rätten för handläggare på serviceförvaltningen att besluta om
anstånd med betalning av kundfakturor avseende hyra och avgifter
för brukare inom för äldreomsorg och funktionsnedsättning, samt
dels vissa justeringar av delegationsrätten inom upphandlingsfrågor
och rätten att makulera fakturor.
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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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Bakgrund
Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras enligt nya
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.
Ärendet
Behoven av förändringar i stadsdelens delegationsordning förklaras
övergripande nedan:
Statsbidrag
Stadens insatser för flyktingmottagande finansieras delvis med
statsbidrag. Sedan 2013 ansvarar statsbidragsgruppen, en enhet vid
arbetsmarknadsförvaltningen, för att samordna
stadsdelsnämndernas återsökning av statsbidrag. De medel som
återsöks fördelas i sin helhet till stadsdelsnämnderna.
Enligt kommunfullmäktiges beslut gällande stadens budget för 2018
har arbetsmarknadsnämnden från och med 2018 ett utökat uppdrag
att samla stadens återsökningar av statsbidrag för nyanlända
inklusive ensamkommande barn och unga, vilket förutom
återsökning innebär att bidra med stöd, samordning och utveckling
för övriga berörda nämnder. Dessutom ska nämnden för att kunna ta
ett utökat samlat helhetsansvar i samarbete med kommunstyrelsen
och berörda nämnder utveckla rutiner och arbetssätt.
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I ärenden gällande beslut om att ansöka om återsökning av
statsbidrag, samt beslut om att överklaga beslut som går staden
emot, behöver tjänstepersoner vid statsbidragsgruppen erhålla
delegation från stadsdelsnämnden för att handlägga dessa ärenden.
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Nämnden behöver delegera rätt för ekonomichef respektive
samordnare vid statsbidragsgruppen att ansöka om återsökning av
statsbidrag för stadsdelsnämndens räkning från Migrationsverket,
samt att fatta beslut att överklaga eventuella avslagsbeslut eller
dom.
Ekonomi och Upphandling
Mellan serviceförvaltningen och stadens stadsdelsförvaltningar
upprättas årligen serviceavtal gällande de tjänster som
serviceförvaltningen är skyldig att tillhandahålla enligt
kommunfullmäktiges beslut samt de tjänster som servicenämnden
därutöver får teckna tilläggsöverenskommelser om. I serviceavtalen
framgår gränssnitt och precisering av de avtalade tjänsterna,
parternas åtaganden samt övriga villkor.
I enlighet med skrivelsen Anstånd med betalning av kundfakturor
från finansavdelningen, 2018-11-05, dnr 409-2/2018 behöver
handläggare vid servicenämnden få delegation med stöd av 7 kap 5
§ KL för att biträda i handläggning och fatta beslut om anstånd med
betalning av kundfakturor.
Besluten gäller anstånd med betalning av hyra och avgifter för
brukare inom för äldreomsorg och funktionsnedsättning, längst 30
dagar i enlighet med för staden gällande regler.
Därutöver behöver föreligger behov att förtydliga rätten för
tjänstepersoner inom stadsdelsförvaltningen att makulera felaktiga
kundfakturor.
Med anledning av att stadsdelsnämnden på sammanträdet i april
föreslås fatta beslut om att anta nya riktlinjer för direktupphandling
föreligger behov av att justera delegationsrätten inom
upphandlingsområdet så att dessa sammanstämmer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen kansli och kommunikation i
samråd med avdelningen för ekonomi. Bedömning ur ett
barnrättsperspektiv och jämställdhetsperspektiv bedöms ej vara
relevant i ärendet då delegationsordningen är neutral utifrån dessa
perspektiv.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår förändringar i ärendegrupperna allmänna
ärenden (ärendegrupp 1) och ekonomi (ärendegrupp 3) i Spånga-
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Tensta stadsdelsnämnds delegationsordning i bilaga 1. Förändringar
markeras med gult i bilagan. Överstrykning betyder borttag och
understukning innebär ny text tilläggs.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning. Förvaltningen reviderar
nummerordning och andra redaktionella ändringar efter
fastställande i nämnden.
Bilagor
1. Förslag till reviderad delegationsordning.
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