
  Beslutad av styrelsen den 2 februari 2012 
  Dnr SF 2/2012 

 1 

 

 
   

 
 
 
 

Delegationsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 
- Beslutad den 2 februari 2012 

 
 

Samordningsförbundets möjlighet till delegation regleras i lagen om finansiell samordning  
10 §. Av författningskommentaren framgår att 
 

”Enligt andra stycket skall beslutanderätt, förvaltning och 

verkställighet i ett samordningsförbund utövas av dess styrelse.” 

 
Styrelsen kan dock enligt tredje stycket delegera vissa beslutsrätter till en ledamot eller en 
ersättare i styrelsen, eller till en tjänsteman hos förbundet. För delegationsrätten gäller delvis 
samma begränsning som enligt 6 kap. 34 § KL gäller för kommunalförbund. Det innebär att 
styrelsen inte kan delegera ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 
 
Någon begränsning för ärenden som rör myndighetsutövning införs inte, eftersom 
samordningsförbundet enligt 7 § andra stycket inte får vidta åtgärder som innefattar 
myndighetsutövning mot enskilda. Vidare får delegation, på motsvarande sätt som gäller 
enligt 6 kap. 34 § 4 KL, inte ske i ärenden som begränsas av en annan lagstiftning. 
 

”Enligt fjärde stycket skall beslut som har fattats på delegation anmälas 

till förbundsstyrelsen i den ordning som styrelsen bestämmer.” 
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Delegationsordning 

Personalärenden    
    

Ärende 
 
 

Delegat lägsta nivå Anmäls till styrelsen Kommentar 

Lönesättning, anställnings-
villkor och löneförmåner i 
övrigt 
 
– förbundschef 
 
– övriga anställda inom 
förbundet 

 
 
 
 
Förbundsordf. 
 
Förbundschef 

Endast lönesättning 
anmäls 

Lönesättning av 
anställda samt beslut 
om ledighet som 
medges med stöd av 
avtal t.ex. semester, 
föräldra-, studie-
ledighet utan lön 
anses som löpande 
verksamhet och 
behöver inte 
anmälas till 
styrelsen 
 

Förordnande av vikarierande 
förbundschef under högst tre 
månader 
 

Förbundsordf. Ja  

Förordnande av en 
vikarierande förbundschef när 
semester och/eller 
tjänstledighet samman-
hängande uppgår till högst fem 
veckor 
 

Förbundschef Nej  

Anställning av personal inom 
budgetram 

 

Förbundschef i 
samråd med 
ledningsgruppen  
 

Ja  

Ledighet utöver lag och avtal  

- Förbundschef 

- övrig personal 

 

Förbundsordf. 

Förbundschef 

 

Nej 

Nej 

 

Deltagande i kurser och 
konferenser för förbunds-
styrelsens ledamöter och 
ersättare 

Förbundsordf. Nej  

Arbetsmiljöansvar enligt  
Arbetsmiljölagen 1977:1160, 
Kap 3 

Förbundschef Nej  
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Avtal    
    

Ärende Delegat lägsta nivå Anmäls till styrelsen Kommentar 
Teckna avtal vad gäller insats 
eller motsvarande mellan 
samordningsförbundet och 
samverkande part 

Förbundschef i 
samråd med 
ledningsgruppen 
efter beslut av 
styrelsen 
 

Ja  

Teckna administrativa avtal 
 
 
Teckna avtal med auktoriserad 
revisor 

Förbundschef 
 
 
Styrelsen fattar 
beslut i ärendet 

Nej  

Upphandlingsärenden    
    

Avrop av varor och tjänster 
inom de samverkande 
huvudmännens ramavtal  

- högst 10 basbelopp 
 

 

Förbundschef 
 

Ja 
 

Vid större 
beställningar ska 
en offertförfrågan 
göras till flera 
leverantörer som 
har ramavtal 
 

Upphandling av varor/tjänster 
utanför huvudmännens 
ramavtal  
 
a) Varor/tjänster  
 
- direktupphandling, högst 2 
basbelopp  
 
- över 2 basbelopp 
 
 

 
 
 
 
 
 
Förbundschef 
 
  
Förbundschef 

 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
Ja 

Huvudregeln är att 
beställning av 
varor och tjänster 
ska ske genom 
ramavtal 
 
 

b) Upphandling av 
konsulttjänster utanför 
huvudmännens ramavtal 
 
- högst 2 basbelopp 
 
- över 2 basbelopp 

 
 
 
 
Förbundschef  
 
Förbundschef 
 

 
 
 
 
Nej 
 
Ja 

.  
 
 

 

Ärende Delegat lägsta nivå Anmäls till styrelsen Kommentar 
Inhyrning, uthyrning och 
uppsägning av fastigheter, 
lokaler 
 

Förbundschef 
 

Ja 
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Beslut att ingå och säga upp 
avtal/abonnemang i anslutning 
till driften av fastigheten 
 

Förbundschef 
 

Nej  
 
 

Övriga ekonomiärenden    
    
Rätt att utse de personer som 
har rätt att disponera över 
plusgiro, bankgiro, bankkonto 
samt penningförsändelser som 
kvitterats ut från post, bank 
eller någon annan 
 

Förbundschef  Ja  

Utse attestant Förbundschef 
 

Ja  

Administrativa ärenden    

    

Göra ansökan till statliga eller 
kommunala myndigheter, 
dock inte ansökan till 
myndigheternas styrelse eller 
ägare 

Förbundschef Nej  

Remittera ärenden och besvara 
enklare remisser, dock inte 
avge yttranden  
 

Förbundschef Ja  

Beslut i ärende om att lämna ut 
en allmän handling 
 
a) utlämnande 
 
b) avslag 

 
 
 
Förbundschef 
 
Förbundschef 
 

 
 
 
Nej 
 
Nej 

Enligt 2 kap. 14 § 
TF, 15 kap. 6 o 7 
§§ SekrL,  
14 kap. 9 o 10 §§ 
SekrL 

 


