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Revidering av delegationsordning
ASN-2019-63
Sammanfattning

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd på
förvaltningen. Anställda har också rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller
verkställande karaktär.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för direktupphandling, som nämnden tar
ställning till i särskilt ärende. Förslaget innebär att nämndens delegationsordning måste
förändras där en beloppsgräns vid beslut om inköp inom ramen för verksamhetens normala
drift som understiger 50 000 kronor, betraktas som ren verkställighet.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderar punkt 20.15 i delegationsordning för
arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 190130 - Revidering av delegationsordning
Förslag till förändrad delegationsordning 191030

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-01-09
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Ärendet

Nämndens uppdrag och verksamhet är omfattande och de förtroendevalda har därför inte
möjlighet att själva fatta alla beslut. I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som
reglerar möjligheten till delegering av nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot
eller en tjänsteperson som är anställd på förvaltningen. Anställda har också rätt att fatta sådana
beslut som är av rent förberedande eller verkställande karaktär.

SIGNERAD

2019-01-07

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för direktupphandling, som nämnden tar
ställning till i särskilt ärende. Förslaget kräver en förändring av nämndens delegationsordning där
en beloppsgräns vid beslut om inköp inom ramen för verksamhetens normala drift som
understiger 50 000 kronor, betraktas som ren verkställighet. Förvaltningen gör bedömningen att
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dessa beslut som rör mindre inköp och som ryms inom ramen för verksamhetens normala drift,
är att betrakta som ren verkställighet. Denna bedömning är gjord efter rådgivning från bland
annat stadsjurist. Syftet med att införa en beloppsgräns är att skapa en tydlighet och goda
förutsättningar för budgetansvarig att bedriva verksamheten. Vidare styrs hur inköp ska
genomföras bland annat av föreslagen Riktlinjer för upphandling och till den kopplad rutin med
instruktioner.
I nedanstående tabell finns förslag till ändring av punkt 20.15 där tillägget i punkten är markerad:
Ärende
20.15

Lagrum

Beslut om att inleda
direktupphandling och
tilldelningsbeslut samt
tecknande av upphandlingsavtal
för inköp överstigande 50 000
kr inom ramen för
verksamhetens normala drift.

Ansvariga

Gunnel Simon Edgren Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

Delegat

Kommentar

Budgetansvarig

Upp till 50 000 kr
är verkställighet.

