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Ändring i kommunstyrelsens
delegationsordning
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen överlåter tillsvidare beslutanderätt till stadsdirektören, i enlighet
med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Beslut som fattas med stöd
av sådan delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen medger tillsvidare att stadsdirektören i sin tur uppdrar åt annan
anställd inom staden att besluta i stadsdirektörens ställe genom vidaredelegation.
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till stadsdirektören, som i
sin tur anmäler beslutet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Mot bakgrund av en nyligen beslutad rutin avseende behörighetsbegränsning i
personalsystemet föreslås en ny delegation införas. Enligt den nya rutinen ska en nämnd i
egenskap av personuppgiftsansvarig godkänna begäran från annan nämnd att genom att
beviljas läsbehörighet i personalsystemet ta del av vissa specificerade
anställningsuppgifter. För att underlätta den administrativa hanteringen föreslår
stadsledningskontoret att sådana beslut delegeras till stadsdirektören.
Vidare föreslås en ny delegation till stadsdirektören avseende rätt att ingå
avtal/överenskommelser samt besluta om styrande dokument inom ramen för uppdrag
inom civilt försvar. För att underlätta för verksamheten att arbeta på ett effektivt sätt med
frågor kopplade till civilt försvar bedömer stadsledningskontoret att sådana beslut bör
delegeras till stadsdirektören.
Ett par förtydliganden föreslås även avseende ett fåtal punkter som hänför sig till
ekonomiska ärenden, samt en utvidgad firmateckningsrätt för stadsdirektören i de fall
olika administrativa åtgärder kräver en behörig företrädare för hela Göteborgs stad.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilaga

Föreslagen justering i kommunstyrelsens delegationsordning
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Beskrivning av ärendet

Mot bakgrund av en nyligen beslutad rutin avseende behörighetsbegränsning i
personalsystemet föreslås en ny delegation införas. Enligt den nya rutinen som beslutades
av Intraservice förvaltning bör en nämnd i egenskap av personuppgiftsansvarig godkänna
begäran från annan nämnd att genom att beviljas läsbehörighet i personalsystemet ta del
av vissa specificerade anställningsuppgifter. Den nämnd som begär tillgång till uppgifter
såväl som den nämnd som beslutar om att bevilja sådan tillgång ska självständigt pröva
begäran utifrån dataskyddsförordningens bestämmelser.
För att underlätta den administrativa hanteringen föreslås stadsledningskontoret att beslut
att bevilja sådan läsbehörighet samt utse behörighetsansvariga i tillämpliga
personalsystem delegeras till stadsdirektören.
Vidare föreslås en ny delegation till stadsdirektören avseende rätt att ingå
avtal/överenskommelser inom ramen för uppdrag inom civilt försvar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och
regioner (SKR) har ingått överenskommelse som reglerar ersättning och preciserar
uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med civilt försvar under
perioden 2018-2020 med revideringar till och med 2022. För att underlätta för
verksamheten att arbeta på ett effektivt sätt med frågor kopplade till civilt försvar
bedömer stadsledningskontoret att beslut om att ingå avtal och andra överenskommelser
inom ramen för pågående samarbete kring civilt försvar bör delegeras till stadsdirektören.
Även rätten att besluta om nödvändiga stadenövergripande styrande dokument i syfte att
samordna och säkerställa enhetlig efterlevnad av dessa avtal eller överenskommelser
föreslås delegeras till stadsdirektören, som till exempel en stadenövergripande rutin
avseende krigsplacering med anledning av en kommande överenskommelse med Pliktoch prövningsverket.
Ett par förtydliganden föreslås även avseende ett fåtal punkter som hänför sig till
ekonomiska ärenden. Merparten av ändringsförslagen innebär inte någon förändring i sak
utan syftar till att förtydliga den överlåtna beslutanderätten. I punkten 2.2.4.1 föreslås
dock att ”kommunalförbund” läggs till för att förtydliga att inlåning även kan ske från
den typen av organisationer.
Slutligen föreslås en utvidgad firmateckningsrätt för stadsdirektören. I nuläget begränsas
behörigheten till att teckna stadens firma i löpande förvaltningsärenden. Det finna dock
tillfällen då motparten, ofta myndigheter, begär en behörig firmatecknare för hela staden.
I dessa fall saknar enskilda nämnder möjlighet att för stadens räkning teckna firman.
Med anledning av detta föreslår stadsledningskontoret att stadsdirektören ges rätt att
teckna stadens firma i även stadenövergripande löpande förvaltningsärenden av
administrativ karaktär i de fall en behörig firmatecknare för Göteborgs Stad krävs.
Föreslagna ändringar i bilagan är markerade i kursiv stil.
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Stadsledningskontorets bedömning

För att underlätta för verksamheten att arbeta på ett mer effektivt sätt med frågor inom
ramen för pågående samarbete inom civilt försvar, ekonomiska frågor samt och hantering
av personuppgifter och möjlighet att teckna stadens firma föreslår stadsledningskontoret
att beslutanderätt avseende dessa områden överlåts till stadsdirektören enlighet med
bilagan.

Erica Farberger

Eva Hessman

Förste stadsjurist

Stadsdirektör
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Bilaga 1

Justering i kommunstyrelsens delegationsordning
Kap

Ärendetyp

Delegat

Anmärkning

1.2

Rätt att teckna
Göteborgs Stads firma
(organisationsnummer
212000–1355) i interna
och stadenövergripande
löpande
förvaltningsärenden.

Stadsdirektören

Avseende
stadenövergripande
ärenden, i de fall
åtgärden kräver en
behörig företrädare för
Göteborgs Stad.

2.2.1.

Förvaltning ska ske i
enlighet med Göteborgs
Stads riktlinje för
finansverksamhet.

2.2.4.

Bevilja lån till helägda
kommunala bolag samt
bevilja inlåning från
helägda kommunala
bolag.

Stadsdirektören

2.2.4.1

Bevilja inlåning från
helägda kommunala
bolag och
kommunalförbund.

Stadsdirektören

7.2.3.2.

Beslut om att ge annan
nämnd tillgång till
personuppgifter
hänförliga till
anställning, såsom lön,
frånvaro och
avvikelserapportering,
samt utse
behörighetsansvariga i
tillämpliga system.

Stadsdirektören

7.2.16.1.

Inom ramen för uppdrag Stadsdirektören
avseende civilt försvar
för Göteborg Stads
räkning ingå avtal
och/eller
överenskommelser samt
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Beviljande av lån får inte
överstiga låneramen för
helägda kommunala bolag
vilken framgår av
kommunfullmäktiges
budget.

Se aktuell
överenskommelse mellan
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap (MSB) och
Sveriges kommuner och
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besluta om
stadenövergripande
styrande dokument med
anledning av sådana
avtal eller
överenskommelser.
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regioner (SKR) om
kommunernas arbete med
civilt försvar.
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