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Delegation av beslutanderätten i brådskande 
ärenden 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd 

1. Stadsdelsnämnden Lundby uppdrar åt Jan Sylvan (D), Martin Nilsson (MP) och 

Kenneth Bernting (M) i stadsdelsnämnden, i de fall ordförande, 1:e vice ordförande 

och 2:e vice ordförande inte är tillgängliga, i nämnd ordning besluta på nämndens 

vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt 

6 kap. 39 § kommunallagen. 

Delegationen av beslutanderätten till NN, NN och NN att besluta på nämndens 

vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas gäller 

för perioden 2020-04-21 till 2020-09-30. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden ska ta ställning om delegation av beslutanderätten enligt upprättat 

förslag. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Ärendet 
Stadsdelsnämnden har att besluta om delegation av beslutanderätt. 

 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det nya coronaviruset covid-19 finns anledning att säkerställa att fler 

personer än presidiet, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, har delegation på att fatta 

ordförandebeslut å nämndens vägnar. Detta för att säkerställa att brådskande beslut kan 

fattas i händelse av att varken ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 

skulle finns tillgängliga för att fatta ordförandebeslut. Då behovet av beslutet är kopplat 

till situationer som kan komma att uppstå med anledning av covid-19 bör beslutet 

tidsbegränsas. 

Delegering betyder att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger 

någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på 

samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

Nämndens möjlighet att delegera beslutanderätt följer av 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5–8 

§§ kommunallagen. Dessa regler och riktlinjer kompletteras genom särskilda föreskrifter i 

annan lagstiftning, till exempel 10 kap. 4–6 §§ socialtjänstlagen (SoL). 

En nämnd får enligt 6 kap. 39 § kommunallagen ge i uppdrag åt ordföranden eller någon 

annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Den här möjligheten till delegering har betydelse bland 

annat vid överklaganden och yttranden och andra ärenden som med nödvändighet måste 

avgöras. Sådana beslut ska anmälas vid nästkommande sammanträde. 

Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd, inom de ramar som lagstiftningen anger, 

vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska beslutas av anställda eller av ett 

utskott inom nämnden. 

En nämnd får ge i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar till 

− Ett utskott av nämnden. 

− En enskild ledamot eller ersättare. 

− En anställd hos kommunen. 

 

Denna behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar 

beslutanderätten. Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp 

bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut. 

Beslutanderätten får inte delegeras i följande ärenden 

− Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

− Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning 

av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats. 

− Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av särskild vikt. 

− Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

− 

Ovanstående följer av 6 kap. 38 § kommunallagen. 
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Förvaltningens bedömning 
Med anledning av det nya coronaviruset covid-19 är förvaltningens bedömning att det 

finns anledning att säkerställa att fler personer än presidiet, ordförande, 1:e och 2:e vice 

ordförande, har delegation på att fatta ordförandebeslut å nämndens vägnar för att 

säkerställa beslutsprocessen i brådskande ärenden enligt kommunallagen. 

 

När det gäller ordförandebeslut i individutskottet görs bedömningen att hanteringen där 

är säkerställd då sju av åtta politiker i utskottet också är ordinarie ledamöter i nämnden 

och kan fatta ordförandebeslut.  

 

 

Kristina Lindfors  

Stadsdelsdirektör 

Märta Lycken 

Stabschef 

 


