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Delegation i personalärenden gällande kontoret för samhällsutveckling  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som temporär arbetsgivarnämnd för kontoret för samhällsutveckling (KSU) delegera 
beslutanderätten i de ärenden som redovisas under rubriken ”Personalärenden i övrigt” i den 
för kommunstyrelsen gällande delegationsordningen till chefen för KSU.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2011 att med tillträde fr o m 1 juni 
2011 anställa chef för det nya kontoret för samhällsutveckling (KSU). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har också beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen är 
arbetsgivarnämnd under uppbyggnadstiden av KSU till dess att ny nämndorganisation trätt i 
kraft 1 januari 2012.  
 
Föredragning  
Chefen för KSU har initialt det operativa ansvaret för att bygga upp organisationen och 
bemanna kontorets olika funktioner. Som temporär arbetsgivarnämnd för kontoret är det 
kommunstyrelsen uppgift att ta ställning till vilka frågor som på delegation kan beslutas av 
chefen under den tid som återstår till den nya nämndorganisationen träder i kraft. 
 
Av den för kommunstyrelsen gällande delegationsordningen framgår vilka ärenden som 
delegerats till stadsdirektören att själv besluta om eller vidaredelegera åt annan anställd i 
kommunen att besluta i sitt ställa. Stadsdirektören har i ett flertal personalärenden som 
beslutas av kommunstyrelsen i egenskap av övergripande arbetsgivarorgan enligt 
arbetsgivarstadgan, vidaredelegerat beslutanderätten till respektive förvaltnings/kontorschef. 
Denna vidaredelegation omfattar även chefen för KSU. 
 
I de frågor där kommunstyrelsen får ansvaret som temporär arbetsgivarnämnd i förhållande 
till KSU finns ingen delegationsordning fastställd. Föreliggande förslag innebär att 
kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten i ärenden som är uppräknade under rubriken 
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”Personalärenden i övrigt” i kommunstyrelsens delegationsordning och som rör KSU till 
chefen för KSU. Bilaga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inte några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör         
 
 
 
 

 




