Kan nämnden delegera beslutet att anta delegationsordning till
ordföranden, till exempel eftersom ärendet brådskar?
Regler om delegering av ärenden till förtroendevalda finns i 6 kap. kommunallagen (KL). Reglerna
innehåller bland annat ett förbud mot delegering av vissa ärenden/ärendegrupper, se 6 kap 38 §.
Antagande av delegationsordning bör anses utgöra ett sådant ärende som omfattas av
delegeringsförbud enligt paragrafens första punkt – ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet. Ett delegeringsuppdrag till ordföranden som omfattar rätten att besluta om en
delegationsordning utan avgränsningar skulle nämligen innebära att nämnden avhänder sig kontrollen
över utövandet av sin egen beslutanderätt.
Vi gör bedömningen att det inte är lämpligt att utnyttja rätten att delegera beslut i brådskande ärende
på ett sådant sätt att nämnden avvaktar med att fatta beslut i frågan om delegationsordning tills
ärendet brådskar. En sådan lösning innebär nämligen ett kringgående av syftet bakom
delegeringsförbudet.
För att hantera utmaningen med den korta tidsperioden när beslut om antagande av lagens väntas (17
juni) och dess ikraftträdande (1 juli) kan i stället ett komplett förslag till delegationsordning avseende
ärendetyper och med angivna delegater presenteras för nämnden vid nämndsammanträde redan
innan lagen har trätt i kraft.
Nämnden kan vid det sammanträdet besluta ge ordföranden eller, vid dennes förfall, vice ordföranden
i uppdrag att besluta om vid vilken tidpunkt delegationsordningen ska börja gälla. Ett sådant uppdrag
bör inte omfattas av delegationsförbud, eftersom nämnden redan har tagit ställning till det principiella
momentet genom godkännandet av delegationsordningen.
Genom att utforma delegationsuppdraget på detta sätt överensstämmer det också med bestämmelsen
i 6 kap. 23 § andra stycket KL som stadgar att ordföranden ska kalla till sammanträde med nämnden
om denne anser att det behövs. Om den lagtext som slutligen antas av riksdagen avviker från vad
som anges i propositionen på ett sätt som gör att den godkända delegationsordningen inte kan
användas bör nämnden kallas till ett extra sammanträde för att godkänna en ny delegationsordning.
Ett delegationsuppdrag för ordföranden att besluta om ikraftträdande av en delegationsordning som
redan redovisats för nämnden kan utformas enligt nedan.
"För det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen i prop. 2019/20:172 ges ordföranden, eller vid dennes förfall, vice ordföranden, rätt
att fatta beslut om att bilagd delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens
ikraftträdande."
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