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Svar på motion om översyn av delegeringsrutiner
Sammanfattning av ärendet
Michael Plogell (FR) har den 26 januari 2015 inkommit med en motion
om översyn av delegeringsrutiner i kommunen. I motionen föreslås att
delegeringsrutinerna ses över under våren 2015 och att
kommunfullmäktige bör fatta ett omprövningsbeslut senast vid
oktobersammanträdet. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2015 §
16 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då
fullmäktige inte prövar kommunstyrelsens respektive nämndernas
delegeringsrutiner.
Beskrivning av ärendet
Michael Plogell (FR) har den 26 januari 2015 inkommit med en motion
om översyn av delegeringsrutiner i kommunen. I motionen föreslås att
delegeringsrutinerna ses över under våren 2015 och att
kommunfullmäktige bör fatta ett omprövningsbeslut senast vid
oktobersammanträdet. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2015 §
16 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Av 3 kap. 9 § kommunallagen (1991:900) (KL) framgår att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Fullmäktige bestämmer nämndernas organisation,
verksamhetsomården och inbördes förhållanden (3 kap. 4 § samt 9 §
p.3 KL). Vidare framgår av 3 kap. 10 § KL att fullmäktige får uppdra åt
en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. Det görs främst genom fullmäktiges beslut om
reglementen, men också i andra beslut. Sammantaget innebär det att
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fullmäktige främst styr kommunens verksamhet med mål, riktlinjer och
budget. En stor del av de kommunala besluten fattas av nämnderna
och enskilda beslut återrapporteras inte kontinuerligt till fullmäktige.
Av 6 kap. 33 § KL framgår att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt
en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i kommunen att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Av 6 kap. 34 § framgår vilka ärenden som inte får delegeras. Alla
beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnderna
(KL 6 kap. 35 §).
Delegation i ett visst ärende görs i förväg genom att nämnden beslutar
att delegera beslutanderätten i ärendet. Delegation i en grupp av
ärenden görs genom att nämnden beslutar om en delegationsordning
där alla grupper av beslut är sammanställda. Nämnden beslutar också
om delegationsföreskrifter som anger vad som gäller vid en delegats
frånvaro, om en delegat är jävig, hur delegationsbesluten ska anmälas
till nämnden, när och hur ofta delegationsordningen ska revideras etc.
Kommunfullmäktige prövar inte nämndernas delegeringsrutiner, utan
nämnderna fattar med stöd av kommunallagen självständigt beslut om
vilka ärenden inom nämndens verksamhetsområde som delegeras.
Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som på
fullmäktiges uppdrag granskar hela kommunens verksamhet.
Revisorerna kan, om de finner skäl till det, granska en nämnds
delegering generellt eller specifikt inom en verksamhet. Revisorerna
arbetar dock självständigt och beslutar själva vilka granskningar som
ska göras.
I samband med att kommunens nya organisation trädde i kraft 2015
har nya delegationsföreskrifter och delegationsordningar tagits fram
och fastställts av kommunstyrelsen respektive nämnderna.
Reglementen, delegationsföreskrifter och delegationsordningar är
allmänna och offentliga handlingar som alla kan ta del av.
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Delegationsbeslut som anmäls till nämnden förtecknas i nämndens
protokoll på det sätt nämnden har beslutat om i sina
delegationsföreskrifter. Eftersom också protokoll från nämndens
sammanträden är allmänna handlingar kan alla ta del av vilka beslut
som fattats med stöd av delegation.
För ärendet aktuella handlingar
- Svar på motion om översyn av delegeringsrutiner,
kommunstyrelsens yttrande 2015-03-25
- Motion, Michael Plogell (FR) 2015-01-26
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 15
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Yvonne Andrén (C) och Daniel Persson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
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