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Sammanfattning
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd, med vissa
begränsningar, uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller
åt en anställd hos kommunen att på nämndens vägnar besluta i ett
visst ärende, eller i en viss grupp av ärenden.
Förvaltningen har reviderat delegationsordningen som fastställdes
augusti 2015. Revideringen består av anpassning till förändringar i
kommunallagen samt servicenämndens beslut om Riktlinjer och
vägledning för direktupphandling.
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Bakgrund
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd, med vissa
begränsningar, uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller
åt en anställd hos kommunen att på nämndens vägnar besluta i ett
visst ärende, eller i en viss grupp av ärenden.
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen framgår att beslutanderätten inte
får delegeras i ärenden som gäller verksamhetens mål, inriktning,
omfattning och kvalitet och inte heller i framställningar eller
yttranden till fullmäktige eller yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
Beslutanderätten får heller inte delegeras i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Vid delegation överförs beslutanderätten helt och hållet från
nämnden till delegaten. Delegaten fattar således beslut på nämndens
vägnar och beslutet gäller som nämndens beslut.
Ett beslut fattat med stöd av delegation kan inte återtas eller
omprövas av nämnden. Däremot kan nämnden när som helst återta
delegationen. Den tjänsteman, till vilken beslutanderätten är
delegerad, har alltid rätt att överlämna ärendet till nämnden för
avgörande.
I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019
ändrades regler för ekonomisk förvaltning avseende
direktupphandling (kap 4 § 5) vilket innebär att respektive nämnd
fastställer riktlinjer för användning av direktupphandling.
Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar som
innehåller miniminivåer avseende innehåll och omfattning av
respektive nämnds riktlinjer. Servicenämnden beslutade 2019-02-26
om Riktlinjer och vägledning för direktupphandling för
serviceförvaltningen.
Ärendet
Förvaltningen har reviderat delegationsordningen som fastställdes
av servicenämnden augusti 2015. Revideringen består av
anpassning till förändringar i kommunallag (2017:725) samt
ändring av delegationsordningens ärendegrupp 2.4.2, kolumn
Lagrum etc., med anledning av servicenämndens beslut om
Riktlinjer och vägledning för direktupphandling för
serviceförvaltningen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att Servicenämnden fastställer
delegationsordning för 2019.
Bilagor
1. Servicenämndens delegationsordning
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