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Revidering av stadsdelsnämndens
delegationsordning
Förvaltningens förslag till beslut
1. Nämnden beslutar om ändringar i delegationsordningen
i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Den nya delegationsordningen gäller från och med den
15 juni 2019.

Susanna Halldin Olsson
stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
avdelningschef administration
och prevention

Sammanfattning
Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegationsordningen. Ändringar och kompletteringar av delegationsbestämmelserna föranleds i allmänhet av ändringar i lagstiftningen eller organisatoriska förändringar inom förvaltningen.
Avdelningen för verksamhetsstöd har sett över och omarbetat
delegationsordningen när det gäller ekonomi, upphandling och
lokaler. Förslaget till ny delegationsordning innebär i sak inga
större ändringar i delegationsbestämmelserna. Syftet med de
den nu föreslagna delegationsordningen är att tydliggöra beslutsbefogenheterna och anpassa delegationsbestämmelserna till
avdelningens nuvarande rutiner och arbetsordning.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har enligt kommunallagen (KL) med vissa
begränsningar rätt att uppdra åt ett utskott, en ledamot, en
ersättare eller åt en anställd inom kommunen eller landstinget
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
typ av ärenden. I vilka ärenden och till vilka befattningshavare,
nämnden delegerat beslutanderätten framgår av delegationsordningen.
Nämnden kan när som helst besluta om ändringar av delegationsbestämmelserna. Ändringarna föranleds i allmänhet av ändringar
i lagstiftningen eller organisatoriska förändringar inom
förvaltningen.
Ärendet
Ekonomi, upphandling och lokaler

Avdelningen för verksamhetsstöd har sett över och omarbetat
delegationsordningen när det gäller ekonomi, upphandling och
lokaler. Förslaget till ny delegationsordning innebär i sak inga
större ändringar i delegationsbestämmelserna. Syftet med de
den nu föreslagna delegationsordningen är att tydliggöra beslutsbefogenheterna och anpassa delegationsbestämmelserna till
avdelningens nuvarande rutiner och arbetsordning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för administration och
prevention i samarbete med avdelningen för verksamhetsstöd.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i enlighet
med bilagda förslag.
Den nya delegationsordningen föreslås gälla från och med
den 15 juni 2019.
Bilaga
Förslag till delegationsordning när det gäller ekonomi,
upphandling och lokaler.
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