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Ändring av kommunstyrelsens
delegationsordning
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen överlåter tillsvidare beslutanderätt i enlighet med bilaga 1 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 besluten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Mot bakgrund av ändrad säkerhetsskyddslagstiftning föreskrivs att vissa beslut avseende
den löpande förvaltningen av säkerhetsskyddet ska beslutas av verksamhetsutövarens
högsta chef eller motsvarande organ. För att underlätta för verksamheten att arbeta på ett
rationellt sätt med säkerhetsskyddsfrågor bedömer stadsledningskontoret att beslut om
säkerhetsskyddsfrågor bör delegeras till stadsdirektören. Beslut om att ansöka och
rekvirera statsbidrag som rör fler än en nämnd fattas idag av kommunstyrelsen. För att
underlätta den administrativa hanteringen som i många fall omfattas av strikta tidsfrister,
föreslår stadsledningskontoret att beslutanderätten i dessa frågor delegeras till
stadsdirektören.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilagor
1.

Föreslagen justering i kommunstyrelsens delegationsordning
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Beskrivning av ärendet

Mot bakgrund av ändrad säkerhetsskyddslagstiftning föreskrivs i 10 § Säkerhetspolisens
författningssamling PMFS 2019:2 att vissa beslut avseende den löpande förvaltningen av
säkerhetsskyddet ska beslutas av verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande
organ. Det innebär att beslut kring antagande av säkerhetsskyddsplan och andra liknande
dokument kan komma att aktualiseras. Sådana dokument ska ses över och vid behov
revideras när så är påkallat. Viss information som beslutsfattaren får del av kan komma
att innebära att beslutsfattaren måste vara säkerhetsklassad för att få del av informationen.
Den 17 oktober 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborgs Stads anvisning
avseende hantering av statsbidrag som rör fler än en nämnd. Enligt den hanteringsordning
som gäller sedan dess ansvarar tre utpekade nämnder, grundskolenämnden,
kulturnämnden och social resursnämnd, för Göteborgs Stads samordning av statsbidrag
inom sina respektive områden. Kommunstyrelsen har alltjämt rätt att hantera statsbidrag
för fler än en nämnd, i de fall statsbidragen inte hänför sig till någon av de samordnande
nämndernas ansvarsområde. För att underlätta den administrativa hanteringen som i
många fall omfattas av strikta tidsfrister, föreslår stadsledningskontoret att
beslutanderätten i dessa frågor delegeras till stadsdirektören.
Föreslagna ändringar i bilaga 1 är markerade i kursiv stil.

Stadsledningskontorets bedömning

För att underlätta för verksamheten att arbeta på ett effektivt sätt med
säkerhetsskyddsfrågor och hantering av statsbidrag föreslår stadsledningskontoret att
beslutanderätt avseende dessa områden överlåts till stadsdirektören.

Erica Farberger

Eva Hessman

Tf. förste stadsjurist

Stadsdirektör
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Justering i kommunstyrelsens delegationsordning
Kap

Ärendetyp

Delegat

Anmärkning

3.3.16

Beslut att ansöka om
eller rekvirera riktade
statsbidrag samt beslut
om fördelning inom
egen nämnd, i de fall
ansvaret inte ligger på
en annan nämnd

Stadsdirektören

Gällande punkterna 3.3.16
- 3.3.19 äger
stadsdirektören rätt att
vidaredelegera uppgiften.
Se kommunfullmäktiges
beslut 2019-10-17, §28
avseende anvisning för
hantering av statsbidrag
som rör fler än en nämnd.

3.3.17

Beslut att ansöka om
eller rekvirera
statsbidrag som rör fler
än en nämnd, i de fall
ansvaret inte ligger på
en annan nämnd.

Stadsdirektören

3.3.18

Beslut om fördelning
av statsbidrag som rör
fler än en nämnd.

Stadsdirektören

3.3.19

Beslut om avsteg från
gällande principer
avseende hantering av
statsbidrag.

Stadsdirektören

8.1.17

Beslut i sådana frågor
som rör säkerhetsskydd
och som ska fastställas
av
verksamhetsutövarens
högsta chef.

Stadsdirektören
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Stadsdirektören äger rätt
att vidaredelegera
uppgiften
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