Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03

§ 100
Delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 2018/166
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Anta föreslagen delegationsordning för kommunstyrelsen i Falkenbergs
kommun.
2. Upphäva befintliga delegationsregler för kommunsstyrelsens
verksamhetsområde, antagen 2012-05-08.
Beskrivning av ärendet
Huvudsyftet med delegation är att avlasta fullmäktige/styrelsen och
nämnderna löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den
kommunala förvaltningen samt förbättra servicen. Delegationen innebär ett
uppdrag från kommunstyrelsen att i ett visst ärende eller grupper av ärenden
besluta på kommunstyrelsens vägnar. Delegaten träder helt i
kommunstyrelsens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som
ett beslut av kommunstyrelsen.
Den delegation kommunsstyrelsen har beslutat om finns samlad i ett
dokument som idag är benämnt ”Delegationsregler för kommunstyrelsens
verksamhetsområde”.
Motivering av beslut
Delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde antogs av
kommunstyrelsen 2012-05-08 och reviderades senast 2014. Dokumentet är i
behov av uppdatering, både vad avser utformningen samt det sakliga
innehållet.
Vad avser utformningen av dokumentet föreslår
kommunstyrelseförvaltningen följande förändringar.
-

-

Ett nytt inledande kapitel införs. I detta kapitel tydliggörs vad
delegation innebär, hur anmälan av delegationsbeslut samt
överklagande av beslut ska gå till med mera.
I det gällande dokumentet är delegationen uppdelad per delegat. Det
finns ett avsnitt för KSAU, ett för KSO etc. För att underlätta och
förtydliga bör uppdelningen istället göras per område. All delegation
rörande ett visst område bör återfinnas på samma ställe, oavsett
delegat.
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Vad avser det sakliga innehållet bör följande generella förändringar införas.
-

Justering av titlar samt avdelningars och enheters namn så att dessa
blir korrekta.
Ta bort delegation kopplad till kost- och städservice.
Uppdateringar av lagrumshänvisningar.

Utöver dessa förändringar föreslås ytterligare förändringar vilka framgår av
den föreslagna delegationsordningen.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kommer inte att påverkas.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-22
Delegationsordning kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun, 2018-03-22
Delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2012-05-08
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