Bilaga 2 – Instruktion till mall för överlåtelse av beslutanderätt
Beslutsfattare

Delegering
till

Avdelning

Region

Enhet

Kategori

Underkategori

Beslut

Far
vidaredelegeras?

Övrigt

Beslutsfattare: Har anges vem som fattar beslutet, dvs. vem som delegerar sin beslutanderatt. Öbservera att beslutsfattaren maste kunna harleda sin egen
ratt att fatta beslut fran arbetsordningen eller fran en overordnad delegering. Öbservera vidare att for att beslutanderatt ska kunna vidaredelegeras maste
detta vara uttryckligen medgivet i det ursprungliga delegeringsbeslutet.
Delegering till: Har anges vem beslutanderatten delegeras till. Delegeringen kan avse en eller flera namngivna personer eller en viss befattningshavare. Öm
beslutanderatt delegeras till flera personer eller befattningshavare som tillhor olika avdelningar eller enheter (t.ex. samtliga avdelningschefer eller cheferna
for enheterna A och B) upprattas separata beslut for var och en av dessa. Skalet till det ar att underlatta overblicken over vilka delegeringar som finns pa
olika organisatoriska nivaer.
Avdelning: Har anges vilken avdelning som beslutet avser.
Enhet: Har anges vilken enhet som beslutet avser. Öm beslutanderatt delegeras till en person som inte tillhor nagon sarskild enhet, t.ex. en avdelningschef,
lamnas faltet tomt.
Kategori respektive underkategori: Har anges vilken av foljande kategorier och underkategorier som beslutet avser.
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Diverse
o Avtal med andra myndigheter
o Delrapporter
o Remisser

o
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Skrivelser



Ekonomi
o Attest
o Eftergift m.m.
o Prognoser
o Upphandling och avtal
o Utbetalning



Personal
o Anstallning och lon
o Bissysla
o Flextid
o Övriga personalfragor



Rattsligt
o Anmalningar
o Arbetsgivarens foretradare
o Dokumenthantering
o Fullmakter
o Rattsprocesser
o Styrdokument
o Tolkningsforetrade
o Utlamnandearenden



Stodarenden
o Avslag
o Bevakning
o Kvittning
o Medfinansiering
o Strykningar

o
o
o
o
o

Stod
Upphavande
Utbetalning
Aterkrav
Andringsbeslut

Öbservera att det inte ar tillatet att pa eget initiativ ange nagon annan kategori. Önskemal om att utoka antalet kategorier framstalls i stallet till chefsjuristen.
Beslut: Har anges sjalva delegeringen.
Far vidaredelegeras?: Har anges om den som tar emot en delegering i sin tur far delegera beslutanderatten vidare. Öbservera att for att beslutanderatt ska
kunna vidaredelegeras maste detta vara uttryckligen medgivet i det ursprungliga delegeringsbeslutet.
Övrigt: Har anges t.ex. om det finns nagra begransningar i delegeringen eller om samrad maste goras med nagon annan innan beslut fattas.
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