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Inköpsnämnden 6 februari § 5/19

Delegationsordning för inköpsnämnden
Principer för delegering:

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.
Kan beslut i ärende som delegeras väntas bli prejudicerande eller om det är
svårbedömt eller om det är av större omfattning ska ärendet underställas
nämnden för beslut.
Regionstyrelsen liksom övriga nämnder har en omfattande delegationsrätt
för sina beslut, så kallade 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.
En mängd beslut inom verksamheterna är en följd av och fattas inom ramen
för politiska beslut, s.k. verkställighetsbeslut. Verkställighetsbeslut
kännetecknas av att det inte får finnas utrymme för självständiga
bedömningar. Sådana beslut kan heller 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 verksamheten 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.
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Inköpsnämnden 6 februari § 5/19
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 bl.a. rätt att delegera till en
förvaltningschef som i sin tur har rätt att vidaredelegera beslutsrätten
ytterligare ett led.
Följande principer förekommer i förteckningen:
/= vidaredelegering är inte tillåten
/
= vidaredelegering är tillåten
Om vidaredelegeringen redan är avgjord framgår det av förteckningen.
Delegatens tillförordnade ersättare fungerar i första hand som ersättare vid
delegatens frånvaro. I andra hand närmast överordnade chef.
Anmälningsskyldighet

Beslut i brådskande ärenden som, med stöd av kommunallagen 6 kap 39 §,
fattas av nämndens ordförande ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.
Övriga delegerade beslut enligt förteckningen skall anmälas till nämnden på
nästkommande sammanträde eller senast inom fyra månader från
beslutsdatum.
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.
Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) 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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Inköpsnämnden 6 februari § 5/19

1)
a)

Föra regionernas talan vid
domstol samt ingå förlikning i
mål och ärenden inom nämndens
verksamhetsområde med
undantag av frågor som rör förhållandet mellan regionen som
arbetsgivare och dess
arbetstagare.

2)
a)

a)

b)

c)

4)

Inköpschef
/

OFFENTLIGHET/SEKRETESS
Slutlig prövning och beslut att
inte lämna ut allmän handling
i ärenden inom nämndens
verksamhetsområde

3)

a)

FÖRETRÄDARSKAP

Inköpschef

INKÖP
som ej hanteras av Varuförsörjningsnämnden
Beslut att initiera upphandling
som berör den egna
verksamheten
-mer än 50 prisbasbelopp

Nämnden/-

-mindre än 50 prisbasbelopp

Inköpschef/

Tilldelningsbeslut, beslut om
avbrytande av upphandling och
tecknande avtal vid
upphandling av högspecialiserad
vård
Tilldelningsbeslut, beslut om
avbrytande av upphandling och
tecknande avtal vid övriga
upphandlingar

Nämnden/-

Inköpschef/

Beslut fattas i samråd med uppdragsgivare. Beslut
under 50 prisbasbelopp behöver
inte anmälas

ÖVRIGT
Fullgöra de förvaltande
uppgifter som åligger
personuppgiftsansvarig
enligt GDPR.
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