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Fullmäktiges befogenheter 

 Fullmäktiges befogenheter begränsas av den 
kommunala kompetensen, EU-bestämmelser och viss 
special lagstiftning. Kan ej delegera frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Fullmäktiges eventuella befogenhetsöverskridanden 
granskas inte av revisorerna men besluten kan överklagas 
med kommunalbesvär. 

 Kan revisorerna granska fullmäktiges beslutade 
handlingar?  
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Nämndens befogenheter 

 3 kap. 4 § Fullmäktige skall, om inte något annat är 
särskilt föreskrivet, bestämma nämndernas 
verksamhetsområden och inbördes förhållanden . 
Fullmäktige får därvid besluta 
 1. att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksamheter 

i hela kommunen eller landstinget…  
 4. att en nämnd skall vara underställd en annan nämnd 

 6 kap 32 § KL. Fullmäktige ska utfärda reglementen med 
närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer. 
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http://juridik.karnovgroup.se/document/529159/elem/SFS1991-0900_K3_P4?versid=146-1-2005


Nämndens beslutsbefogenheter och 
uppgifter 

 3 kap. 13 § Nämnderna beslutar i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 
författning skall handha. Nämnderna beslutar också i 
frågor som fullmäktige har delegerat till dem. 

 3 kap. 14 § Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden 
och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.  
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http://juridik.karnovgroup.se/document/529159/elem/SFS1991-0900_K3_P13?versid=146-1-2005
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Delegatens beslutsbefogenheter 

 Syftet med delegering är att avlasta nämnden enklare 
beslutsärenden men med nämndens bibehållna ansvar 

 Nämnden kan endast delegera beslutsrätt, dock inte 3 kap 
9 § KL eller 6 kap 34 § KL. Ej heller ansvar, uppgifter eller 
verkställighet 

 Nämnden kan endast delegera till en ledamot, ersättare, 
ett utskott eller en anställd, 6 kap 33 § KL 
 Ej blandad delegering 
 Ej till flera anställda gemensamt 

 Endast förvaltningschef har med nämndens tillåtelse rätt att 
vidaredelegera, 6 kap 37 § KL 
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Nämndens ansvar 

Nämndernas ansvar för verksamheten 6 kap. 7 § 

 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

 De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

 Detsamma gäller när vården av en kommunal 
angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till 
någon annan 

Attensum  

http://juridik.karnovgroup.se/document/529159/elem/SFS1991-0900_K6_P7?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/SFS1991-0900_K3_P16?versid=146-1-2005
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Ny bestämmelse från årsskiftet 

 3 kap. 19 b § 

 Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. 

 I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål 
och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 
SFS 2014:573 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/SFS2014-0573?versid=146-1-2005


Vad är nämndens ansvar vid? 

 Entreprenad 

 Intraprenad 

 Beställar- utförare modell 

 Styrelsen har en överordnad roll 

 Nämnden saknar budget 

 Nämnden är en ”myndighetsnämnd” 

 Nämnden har delegerat beslutsrätten 
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Särskilt om styrelsens ansvar 

 Leda och samordna 

 Uppsikt 

 Medelsförvaltning 
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Diskussionsfrågor 

 Vem är chef över förvaltningschefen? 

 Delat ledarskap – är det möjligt enligt kommunallagen? 

 Myndighetsnämnder – hur definierar man nämndens 
uppgifter? 

 Likställes med förvaltningschefer – Hur många 
förvaltningschefer kan man ha i en förvaltning? 
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Diskussionsfrågor 

 Vilka granskningar kan revisorerna genomföra som avser 
kommunala befogenheter och ansvar 
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Exempel på granskningar av 
organisationerna 

 Granskning av beslut och verkställighet 

 Granskning av nämndernas ansvarsfördelning 

 Granskning av ansvar för förtroendevalda respektive 
anställda 

 Granskning av ärendeberedningen 

 Granskning av nämndernas styrning och uppföljning av 
externa utförare 

 Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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TACK 
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