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Sammanfattning

I delegationsordningen dokumenteras beslutsrätt som överförts från kommunstyrelsen till
exempelvis utskott eller anställd inom kommunens verksamhet. Förslaget till delegationsordning
för kommunstyrelsen utgår från den utskottsorganisation som kommunstyrelsens fastställt för
mandatperioden och stadskontorets nuvarande organisering.
Stadskontoret föreslår både nytillkomna beslutspunkter, strukna punkter och ändring av
delegater. Dessutom innehåller förslaget språkliga omformuleringar av redaktionell karaktär utan
principiell betydelse. I förslaget är principiella förändringar markerade med blått och
redaktionella förändringar med ett streck i marginalen.
Förslaget bilägges ärendet. Delegationsordningen bör träda i kraft 1 augusti 2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen fastställer delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med
1 augusti 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut som fattas enligt delegation från
kommunstyrelsen ska anmälas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Fastställande av kommunstyrelsens delegationsordning 1
augusti 2020
Beslutad delegationsordning för kommunstyrelsen, fv 102, gällande från 14 augusti 2019
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, fv 102, gällande fr o m 1 aug 2020

Beslutsplanering

SIGNERAD

2020-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-06-17

2 (2)
Beslutet skickas till

stadsdirektör
stadskontorets avdelningschefer
avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
avdelningen för intern ledning och stöd, sektion nämnd och registrator
Ärendet

Stadskontoret har gjort en genomgripande översyn av kommunstyrelsens delegationsordning.
Det upprättade förslaget till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, förvaltning 102,
bilägges och föreslås gälla från och med 1 augusti 2020.
Den föreslagna revideringen omfattar både tillkomna beslutspunkter, punkter som utgår,
redaktionella ändringar av icke principiell karaktär och hänvisning till lagrum.
Beslutspunkter har tillkommit för att effektivisera beslutshanteringen men också med anledning
att delegat saknats för det specificerade beslutet i nu gällande delegationsordning eller för att
anpassa delegationsordningen till ändrad lagstiftning eller redan fattade beslut som gäller
beslutsordningen, till exempel upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer.
Beslutspunkter har utgått till följd av att de inte längre är aktuella, till exempel på grund av
ändrad lagstiftning eller att frågan hanteras i annan ordning.
Delegeringen till stadsarkivarien är flyttad från avsnittet som rör kommunstyrelsens egen
förvaltning (6.1.4) till avsnittet med beslut som tillhör kommunstyrelsens ledningsfunktion (5.5).
Med undantag för omformuleringar av redaktionell karaktär och utan principiell betydelse är alla
förslag till förändringarna i förslaget markerade med blått. Förändringar av redaktionell karaktär
är markerade med ett streck i marginalen.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

