
 
 
 
Kommunstyrelsen  
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-09-03  

Yrkande   om   återremiss   av   Revidering   av   kommunstyrelsens   delegationsordning  

 
Bakgrund  
 
Vi   är   mycket   positiva   till   att   delegaterna   i   den   föreslagna   delegationsordningen   inte   längre   är   förkortade.  
Detta   är   en   förbättring   som   vi   verkligen   välkomnar.   Det   är   också   utmärkt   att   delegationens   lagstöd   har  
flyttats   och   nu   står   under   kolumnen   lagstöd.   Över   huvud   taget   anser   vi   att   delegationsordningen   har   blivit  
mycket   tydligare   och   därmed   mycket   lättare   att   följa.   För   att   ytterligare   öka   läsbarheten   och   tydligheten  
föreslår   vi   att   rubrikerna   finns   med   ovanför   varje   tabell   vid   sidbrytning.   
 
Det   är   dock   några   delar   i   delegationsordningen,   som   vi   inte   kan   bifalla.   Vi   anser   att   en   förklaring   och  
motivering   behöver   lämnas   till   förändringarna   och   vi   vill   att   följande   punkter   i   delegationsordningen   ses  
över   igen.   
 
Återremissyrkande:  
 
Vi   yrkar   att   följande   ses   över:    
  

● s.   41:   “Nr   3.3   Ärendegrupp:   Beslut   om   upplåning    Delegat:   Ekonomichef   Lagstöd:   Enligt  
finanspolicy   och   inom   kommunfullmäktiges   fastslagna   ramar”  
 
Vi   anser   inte   att   detta   har   med   lagstöd   att   göra.   Det   innebär   dock   att   ekonomichefen   ensam   kan  
besluta   om   upplåning   i   storleksordningen   1   000   000   mkr.   Vi   anser   att   kommunstyrelsen   ska   fatta  
beslut   om   upplåning,   vilket   är   i   linje   med   vår   kommuns   finanspolicy  1

 
● s.   42:   “Nr   3.11   Ärendegrupp:   Borgen   för   aktiebolag   i   vilka   vår   kommun   äger   minst   hälften   av  

aktierna,   för   kommunalförbund   i   vilka   vår   kommun   är   medlem   samt   för   helägda   dotterbolag   till  
dessa   aktiebolag   och   kommunalförbund.    Delegat:   Ekonomichef   Lagstöd:   Enligt   finanspolicy   och  
inom   kommunfullmäktige   fastställda   ramar.”   
 
Vi   anser   inte   att   detta   har   med   lagstöd   att   göra.   Det   innebär   dock   att   ekonomichefen   ensam   kan  
besluta   om   upplåning   i   storleksordningen   900   000   mkr.   Vi   anser   att   vår   kommuns   policydokument  
ska   följas,   vilket   innebär   att   det   är   kommunstyrelsen   som   fattar   detta   beslut.     

1  https://www.nynashamn.se/download/18.6f46c7a313d8e77edb25a/1462967379392/Finanspolicy%20049-2.pdf  
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● s.   23:   “Nr   3.14   Ärendegrupp:   Beslut   om   reinvesteringar   /   underhåll   inom   budgetram   

 
○ Upp   till   5   000   000   a)   Kommundirektör  
○ Upp   till   2   500   000   b)   Avdelningschef  
○ Upp   till   1   250   000   c)   Mark-   och   exploateringschef”  

 
Vi   vill   gärna   ha   förklaring   och   motivering   till   varför   beloppsgränserna   har   höjts   och   delegationen   ändrats,  
eftersom   vi   inte   kan   se   det   behovet.   I   den   nuvarande   delegationsordningen   kan   beslut   om  
reinvesteringar   /   underhåll   inom   budgetramen   göras   av   Au   upp   till   5   000   000   kr,   kommundirektör   upp   till   
2   500   000   kr   och   mark-   och   exploateringschef   upp   till   500   000   kr,   vilket   vi   anser   är   rimligt.    
 
Politikerna   i   kommunstyrelsen   har   det   ekonomiska   ansvaret   för   att   budgeten   följs   och   även   om   beloppen  
i   sig   inte   är   stora   sett   till   vår   kommuns   hela   budget,   finns   det   inga   begränsningar   beträffande   hur   många  
sådana   beslut   som   kan   fattas   av   de   olika   delegaterna.   Vi   menar   att   tidigare   delegater   och  
beloppsgränser   är   lämpligare.   
 
  
 
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 
Lena   Dafgård  
Ledamot   i   kommunstyrelsen,   
i   barn-   och   utbildningsnämnden  
samt   i   kommunfullmäktige  
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