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Ändring av servicenämndens delegationsordning
SN-2020-363
Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ändringar i servicenämndens delegationsordning.
Ändringarna handlar om kompletteringar samt att ett avsnitt. Delegationsärenden
dataskyddsförordningen har kompletterats med anmälan av personuppgiftsincident.
Delegationsärenden ekonomi har kompletterats med beslut om tilldelning av attesträtt och beslut
angående färdtjänstavgifter. Under Delegationsärenden – färdtjänst har beslut om återkallande av
färdtjänsttillstånd tagits bort. Ändringarna baseras på ett översynsarbete som förvaltningen gjort.

Förslag till beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen
daterad 2020-04-28.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Ändring av servicenämndens delegationsordning
Förslag på ändringar i delegationsordning för servicenämnden 2020-04-28

Beslutsplanering

Servicenämndens ordförandeberedning 2020-04-07
Servicenämndens arbetsutskott 2020-04-21
Servicenämnden 2020-04-28
Beslutet skickas till

Samtliga avdelningschefer.
Ärendet

Delegering innebär överföring av beslutanderätten från nämnd till exempelvis utskott eller
tjänsteperson som är underordnad nämnden. Nämndens delegering regleras i kommunallagen
(2017:725) 6 kap §§ 37–39. Syftet med delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta
alla beslut.

SIGNERAD

Den senaste revideringen av delegationsordningen gjordes under hösten 2018 inför en ny
mandatperiod. Delegationsordningen beslutades på konstituerande möte den 15 januari 2019.
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I samband med av en ny version av Attestinstruktion för servicenämnden togs fram har
serviceförvaltningen konstaterat att delegationsordningens kapitel om ekonomi behöver
kompletteras så att det stämmer överens med attestinstruktionen. I det sammanhanget har
förvaltningen även sett över övriga kapitel i dokumentet. Det arbetet resulterade i de förslag på
ändringar som sammanfattas nedan. Ändringarna är markerade med röd text i förslaget till ny
delegationsordning.
Beslut om anmälan personuppgiftsincident
Kapitel 5 Delegationsärenden - dataskyddsförordningen föreslås kompletteras med ett nytt avsnitt
angående vem som får besluta om att anmäla eller inte anmäla personuppgiftsincident.
I dataskyddsförordningen finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer
att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En personuppgiftsincident har
till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera personer har blivit förstörda, gått förlorade
på annat sätt eller kommit i orätta händer. En personuppgiftsincident kan få allvarliga
konsekvenser för de personer som berörs och en incident som inte hanteras på ett lämpligt sätt
kan också påverka tilltron till den organisation som behandlar personuppgifter. Enligt
Dataskyddsförordningen artikel 33 ska vissa personuppgiftsincidenter anmälas till
Datainspektionen.
Kompletteringar till kapitel 6 Delegationsärenden – ekonomi
Förvaltningens ekonomiavdelning har tagit fram en ny version av Attestinstruktion för
servicenämnden som ska beslutas av nämnden. I samband med det arbetet konstaterades att kapitel
6 Delegationsärenden – ekonomi behöver kompletteras med två ärenden samt ett tillägg i
kommentaren till punkt 6.4.
Nya ärenden:
p. 6.1 Beslut om tilldelning av attesträtt.
p. 6.5 Beslut angående färdtjänstavgifter.
Tillägg:
p. 6.4 Kommentaren kompletteras för tydlighetens skull med hänvisning till Malmö stads
riktlinjer samt hänvisning angående färdtjänstavgifter.
Beslut om återkallande av färdtjänst
I Kapitel 8 Delegationsärenden - färdtjänst föreslås ärendet om beslut att återkalla färdtjänsttillstånd
tas bort eftersom det strider mot Kommunallagen 6 kap. 38§ som handlar om delegering av
ärenden. I lagrummets tredje punkt står det att ”Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller ärenden
som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.” I
kommentaren till lagen skriver f.d. hovrättsråd Lars Clevesköld och stadsjurist Natalie Glotz
Stade:
”Som exempel på sådana ärenden som inte får delegeras för att de per se anses vara av principiell karaktär kan
nämnas beslut om återkallelse av beviljade tillstånd, exempelvis färdtjänsttillstånd…”
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Ansvariga

Lena Lundin, avdelningschef för kansli-och utveckling
Louise Strand, servicedirektör

