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Principer för delegering
Inköpsnämnden har liksom övriga nämnder en omfattande delegationsrätt för sina
beslut, s.k. politiska beslut. Politiska beslut kännetecknas av att det föreligger
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och
bedömningar. Sådana beslut kan också prövas av domstol enligt bestämmelserna i
kommunallagen (2017:725).
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och vissa
beslut som rör myndighetsutövning kan inte delegeras.
Delegering omfattar endast sådana beslut som ryms inom budget.
Om en delegat anser att ett beslut är av principiell karaktär, svårbedömt eller av större
vikt ska ärendet underställas nämnden för beslut.
En mängd beslut inom regionens verksamhet är en följd av och fattas inom ramen för
politiska beslut, s.k. verkställighetsbeslut. Sådana beslut kan inte prövas av domstol
enligt kommunallagens bestämmelser. De beslutas normalt av anställda. Besluten
grundas inte på delegering utan istället på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda
och anställda som måste finnas för att regionens verksamhet skall kunna fungera.
Vilka beslut som är politiska beslut och vilka som är verkställighetsbeslut är ibland
svårt att fastställa. Formellt besked kan bara lämnas av domstol efter överklagande
enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning.

Vidaredelegering – Delegering i första/andra led
Den som har fått ett uppdrag kan i vissa fall delegera det vidare till någon annan. En
nämnd har enligt kommunallagen bland annat rätt att delegera till en förvaltningschef
som i sin tur har rätt att vidaredelegera beslutsrätten ytterligare ett led.
I första hand är det den som fått beslutsrätt vidaredelegerad till sig som ska fatta
beslut. Delegatens tillförordnade ersättare fungerar i första hand som ersättare vid
delegatens frånvaro. I andra hand närmast överordnade chef.
Såväl nämndens delegat som nämnden själv är behöriga att ta beslut även om
beslutanderätten har vidaredelegerats (se även ovan, ”Principer för delegering”).
Vidaredelegering beskrivs enligt följande principer i förteckningen:
• Delegat/ = vidaredelegering är tillåten
• Delegat/- = vidaredelegering är inte tillåten
• Om vidaredelegeringen redan är avgjord framgår vidaredelegat av
förteckningen.
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Anmälningsskyldighet
Beslut tagna i enlighet med delegationsordningen ska anmälas till nämnden. Tillfället
när sammanställningen av förteckningen över delegationsbeslut skapas utgör
brytpunkt. Delegationsbeslut fattade mellan denna brytpunkt och närmaste
nämndsammanträde anmäls därför till det sammanträde som följer efter det närmaste.
Beslut i ärenden som är såbrådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, som
med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) fattas av nämndens ordförande,
ska dock alltid enligt 6 kap. 40 § KL anmälas vid nämnden nästa sammanträde. Har
brytpunkten passerats görs anmälan i ett kompletterande utskick till nämnden eller
som ett tillägg på sammanträdet under behandlingen av dagordningspunkten för
anmälan av delegationsbeslut.
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.

Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet räknas fram av Statistiska centralbyrån på grundval av ändringarna i
det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av
konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.

Delegater
Inköpschef för den gemensamma inköpsverksamheten mellan Region Sörmland och
Region Västmanland.
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Delegat

Kommentar

1A
Utfärdande av fullmakt att föra regionens talan vid
Inköpschef/allmän domstol och förvaltningsdomstol samt ingå
förlikning i mål och ärenden inom nämndens
verksamhetsområde med undantag av frågor som rör
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
1B
Inköpschef/Inför varje år och löpande vid förändring utse
beslutsattestanter/ersättare.
1C
Slutlig prövning och beslut att inte lämna ut allmän
Inköpschef/handling i ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
Inköp – som ej hanteras av Varuförsörjningsnämnden

2A
Beslut att initiera upphandling som berör den egna
verksamheten:
-

Mer än 50 prisbasbelopp
Mindre än 50 prisbasbelopp

Nämnden/Inköpschef/

2B
Tilldelningsbeslut, beslut om avbrytande av
upphandling och tecknande avtal vid upphandling av
högspecialiserad vård.
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