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Kommunledningskontorets förslag 

Förslaget till ändrad delegeringsordning för drifts- och servicenämnden godkänns 

och gäller från och med den 1 februari 2016. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Genom delegeringsordningen lämnar drifts- och servicenämnden över beslutande-

rätt inom utpekade områden till den eller de delegater som anges. En översyn har 

gjorts i enlighet med vad som gäller för kommunledningskontoret i övrigt. Syftet 

med det är att tydliggöra både vad som gäller för olika beslutssituationer och för 

anknytande frågor om avtalsteckning och attest, vilket ger ett bättre stöd för 

verksamheten och säkerställer ordningen på hanteringen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2016. 

Förslag till ändrad delegeringsordning för drifts- och servicenämnden. 

 

Ärende 

Delegeringsordningen ska fungera som ett stöd för beslutsfattande och för att 

tydliggöra vad som gäller har ett inledande stycke lagts till som förklarar 

innebörden av delegering och förtydligar några viktiga utgångspunkter kopplade 

till delegering. 

 

Inledningsvis klargörs bland annat att rätten att teckna avtal och attestera inköp 

kopplas samman med de nivåer och de funktioner som har rätt att upphandla och 

köpa in varor och tjänster.  

 

Utsedda delegater har anpassats efter de organisationsförändringar som gjorts och 

för att skapa en enhetlig ordning med kommunstyrelsens delegering och 

kommunledningskontoret i övrigt, förslås upphandlingschefen som ny delegat för 

upphandlingar och inköp över en viss nivå. För att det ska bli tydligare har också 
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hänvisningen till prisbasbelopp ersatts med direkta beloppsnivåer i krontal och 

begreppet upphandling förtydligats med underrubriker för upphandling av varor 

och tjänster, direktupphandling och inköp genom avrop från ramavtal. 

 

Upphandling och inköp av varor och tjänster 

Precis som tidigare är rätten att fatta beslut om upphandlingar delegerad till 

tjänstemannanivå utan beloppsbegränsning. Om en utsedd delegat vill låta 

nämnden besluta eller om det förekommer upphandlingar av mer principiell 

karaktär finns inget som hindrar att en upphandling ändå beslutas av nämnden.  

 

Upphandlingar över 500 000 kronor och upp till 5 miljoner kronor beslutas av IT-

chef och utvecklingsdirektör, den senare i egenskap av närmast överordnad chef för 

verksamheten. För upphandlingar med ett värde över 5 miljoner kronor föreslås 

upphandlingschefen som ny delegat. Förslaget om att utse upphandlingschefen som 

delegat medför att frågor som rör den administrativa hanteringen av upphandlings-

processen inom IT-området behöver utvecklas och ses över. För upphandlingar upp 

till 5 miljoner kronor kan IT, om man så väljer, själva sköta hela processen även 

framåt men vid upphandlingsvärde över 5 miljoner kronor kommer upphandlings-

enheten vara delaktig endera som stöd i processen om den projektleds från IT, eller 

genom att överta ansvaret och leda processen. Det innebär en förändring mot 

tidigare och ordningen blir därmed densamma som gäller inom övriga områden i 

koncernen. På vilket sätt upphandlingsprocessen i dessa fall ska utvecklas och lösas 

är en verkställighetsfråga som upphandlingschefen får ta ställning till.  

 

Direktupphandling 

Det tydliggörs att avtalsvärden upp till 500 000 kr vid direktupphandling ses som 

verkställighet, och därmed inte utgör något beslut. Respektive chef inom området 

har rätt att direktupphandla inom ramen för sin budget. 

 

En ny punkt tas med i likhet med vad som gäller för kommunstyrelsen och det 

handlar om direktupphandling vid synnerliga skäl eller vid undantagssituationer. 

Det kan t ex gälla situationer där det som upphandlas bara kan levereras av en viss 

leverantör p g a konstnärliga eller tekniska skäl eller på grund av ensamrätt. Det 

kan också aktualiseras vid oförutsedda händelser som den upphandlande myndig-

heten inte själv råder över. 

 

Inköp genom avrop från ramavtal 

Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning har upphandlingschefen rätt att 

besluta om ramavtal för koncernens räkning, i vilken drifts- och servicenämnden då 

ingår. Mot bakgrund av det ser kommunledningskontoret inte att frågan om att ingå 

ramavtal är något som förekommer och behövs enskilt inom ramen för drifts- och 

servicenämndens delegeringsordning. För att verksamheten ska fungera effektivt 

och på ett enhetligt sätt inom kommunledningskontoret behöver däremot beslut om 

inköp genom ramavtal förtydligas i delegeringsordningen. Vid avrop från ramavtal 

sker formellt sett en tilldelning av kontrakt och det är viktigt att det finns ett tydligt 

stöd för vem som kan avropa till ett visst belopp och som en följd av det under-

teckna avtal och attestera inköp.  
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Inom IT-enhetens område är det t ex vanligt att man inom befintligt avtal tecknar 

tillhörande leverans- och serviceavtal, en form av konsultavtal. För att hantera det 

praktiskt på ett fungerande sätt föreslås att enhetschefer inom området får rätt att 

göra sådana avrop upp till 1 miljon kronor. För beloppsgränser däröver är 

strukturen densamma som för upphandling, d v s IT-chef och utvecklingsdirektör 

beslutar om avrop mellan 1 och 5 miljoner kronor medan avrop som överstiger 5 

miljoner kronor tas av upphandlingschefen. 

 

Samtliga föreslagna ändringar framgår av kommunledningskontorets förslag till 

ändrad delegeringsordning. 

 

 

 

Ulf Nyqvist Marie Edwinson 

kommundirektör stadsjurist 

 

 

 

 

 

 

 


