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Sammanfattning

Ett förslag till ny delegationsordning har tagits fram för
servicenämnden. Förslaget är en anpassning efter
Kommunstyrelsens mall och innebär effektiviseringar,
förtydliganden och tar dessutom hänsyn till ändrad lagstiftning och
erfarenheterna från nämndens förbättringsarbete under
mandatperioden 2015 – 2018.

Beslutsunderlag

Förslag till delegationsordning, 2019-01-11
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2019 (denna
skrivelse).

Barnets bästa

Ärendet berör inte barn.

Ärendet

Den senast beslutade delegationsordningen för servicenämnden
antogs vid inledningen av mandatperioden 2015 - 2018.
Serviceförvaltningen har under hösten 2018 arbetat fram ett förslag
till ny delegationsordning.

Förslaget följer i grunden Kommunstyrelsens mall, som i sin tur
grundas på en mall från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Den
har anpassats i förhållande till servicenämndens förutsättningar för
sin verksamhet, ändrad lagstiftning såsom GDPR, den nya
investeringsprocessen och planprocessen.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Ett viktigt syfte med förslaget är att skapa förutsättningar för ökad
effektivitet i både nämndens och förvaltningens arbete. Det föreslås
ske genom att nämnden ges en stärkt insyn och kontroll av de stora
strategiska frågorna för nämnden samtidigt som nämnden avlastas
från ärenden av mindre vikt. Sistnämnda genom att förslaget
tydliggör gränsen mellan politiskt styrda ärenden och ärenden som
till sin natur och karaktär är verkställighet. De erfarenheter som
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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gjorts under nämndens förbättringsarbete under mandatperioden
2015 – 2018 har också beaktas och tagits tillvara.

Delegationsordningen ger en möjlighet till vidaredelegation för
servicedirektören. Vidaredelegationen och verkställighetsordningen
beslutas av servicedirektören efter att delegationsordningen
beslutats av servicenämnden och vunnit laga kraft. Den tydliga
uppdelningen mellan delegation och verkställighet är kanske den
enskilt största förändringen som görs, genom införandet av en
verkställighetsordning.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

anta delegationsordning i enlighet med serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-01-10.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Rebecka Kärrholm
Stabschef
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