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Delegationsbestämmelser Dnr: 2021/ 

Skapad av: Charlotta Skålén, förbundschef Beslutad av: Förbundsstyrelsen 2021-02-05 

 

 

Delegationsordning för Samordningsförbundet RAR Sörmland  
 

Samordningsförbundets möjlighet till delegation regleras i 10 §, Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Av författningskommentaren framgår att:  
”Enligt andra stycket skall beslutanderätt, förvaltning och verkställighet i ett samordningsförbund utövas av dess 
styrelse.”  
 
Styrelsen kan delegera vissa beslutsrätter till en ledamot eller en ersättare i styrelsen, eller till en 
tjänsteman hos förbundet. Styrelsen kan dock inte delegera ärenden som avser verksamhetens 
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Delegerade beslutsrätter enligt nedan omfattar således 
inte ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  
 
Vidare får delegation inte ske i ärenden som begränsas av en annan lagstiftning. Enligt 10 §, 
fjärde stycket, Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska beslut som 
har fattats på delegation anmälas till förbundsstyrelsen i den ordning som styrelsen bestämmer.  
Delegationsbeslut ska anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande 
sammanträde. Ett beslut som fattats med stöd av delegation kan inte upphävas av 
förbundsstyrelsen.  
 

Allmänna ärenden 
Ärende Delegat Ersättare Anmäls till 

styrelsen 
Beslut i ärende som 
är så brådskande att 
det inte kan vänta 
till nästa 
styrelsemöte. 

Ordförande Vice ordförande Ja 

Avslag på begäran 
att få ta del av 
allmän handling, 
eller beslut att 
lämna ut handling 
med förbehåll. 

Förbundschef Ekonom Ja 

Framställningar och 
svar i ärenden som 
inte är av principiell 
art eller av större 
ekonomisk 
betydelse. Dock ej 
yttranden.  

Förbundschef Ekonom Ja 
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Personalärenden  
Ärende Delegat Ersättare Anmäls till 

styrelsen 
Tidsbegränsad 
anställning upp till 12 
månader  

Förbundschef  

 
Ordförande Ja 

Lönesättning, 
anställningsvillkor, 
löneförmåner i övrigt 
till förbundschef  

Ordförande Vice ordförande Ja 

Lönesättning, 
anställningsvillkor, 
löneförmåner i övrigt 
till övriga anställda  

Förbundschef Ordförande eller vice 
ordförande  

 

Nej 

Förordnande av 
vikarierande 
förbundschef under 
högst tre månader 

Ordförande Vice ordförande Ja 

Ledighet förbundschef  Ordförande Vice ordförande Nej 

Ledighet övrig personal Förbundschef  Nej 

Varsel/besked/beslut 
om uppsägning av 
antingen personliga skäl 
eller arbetsbrist 

Förbundschef Ordförande eller vice 
ordförande 

Ja 

Varsel/besked/beslut 
om varning 

Förbundschef Ordförande eller vice 
ordförande 

Ja 

Beslut om avskedande Förbundschef Ordförande eller vice 
ordförande 

Ja 

 

Avtal 
Ärende Delegat Ersättare Anmäls till 

styrelsen 
Finansiering av insats 
upp till 100 000 kr 

Förbundschef Ordförande Ja 

Finansiering av 
insatser upp till 
3 000 000 kr 

Ordförande  
(i samråd med 
arbetsutskottet) 

Vice ordförande 
(i samråd med 
arbetsutskottet) 

Ja 

Uppsägning/hävning 
av beviljad finansiering 
av insats  

Ordförande Vice ordförande Ja 

Inhyrning och 
uppsägning av lokaler  

Förbundschef Ekonom Ja 

Upphandling/teckna 
avtal varor och 
tjänster, högst tio 
prisbasbelopp  

Förbundschef Ekonom Ja 

Uppsägning avtal varor 
och tjänster 

Förbundschef Ekonom Ja 
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Övriga ekonomiärenden 
Ärende Delegat Ersättare Anmäls till 

styrelsen 
Utse 
deklarationsombud  

 

Ordförande, Vice 
ordförande, 
Förbundschef, två i 
förening  
 

 Ja 

Beslut om att öppna 
och avsluta plusgiro- 
och bankgiro  

 

Ordförande, Vice 
ordförande, 
Förbundschef, två i 
förening  

 

 Ja 

Utse personer som har 
rätt att disponera över 
plusgiro, bankgiro, 
bankkonto samt 
penningförsändelser 
som kvitterats ut från 
post, bank eller någon 
annan  

 

Ordförande, Vice 
ordförande, 
Förbundschef, två i 
förening  

 

 Ja 
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