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Delegations- och attestordning
Delegationsordning
Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i
Samordningsförbundet, i enlighet med 10 § FinsamL (2003:1210).
Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos
förbundet ska få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden.
Beslut i följande frågor får styrelsen ej vidaredelegera:
-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess helhet har
överklagats
ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Förbundsstyrelsens beslutsområde

Förbundsstyrelsen beslutar om:
-

verksamhetsplan
utvärdering
budget och årsredovisning
finansiering av insatser

Förbundsstyrelsen fastställer budget med tre verksamhetsområden, politik,
förvaltning och insatser, samt beslutar om justeringar mellan dem.

Arbetsutskottets beslutsområde

Till arbetsutskottet delegeras beslut som avser:
-

förbundschefens nyanställning, uppsägning och tjänstledighet eller bortavaro
längre än tre månader
beslut i brådskande fall som inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte

Arbetsutskottet är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Ordförandes beslutsområde

Till ordförande delegeras beslut som avser:
-

förbundschefens löpande anställning såsom utvecklingssamtal, lönesättande
samtal, semester och kompetensutveckling
förordnande av vikarierande förbundschef under högst tre månader
svar på remisser och liknande förfrågningar som inte hinner tas upp i
styrelsen eller arbetsutskottet innan svarstiden löper ut
deltagande i utbildningar och konferenser för styrelseledamöter och ersättare
där beslut inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte eller arbetsutskott.
För ordförandes deltagande beslutar 1:e vice ordförande

Förbundschefens beslutsområde

Till förbundschefen delegeras beslut som avser:
-

finansiering av insatser med maximalt 200 000 kronor
finansiering av överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 %, dock
med maximalt 200 000 kronor
ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av
målgrupp och tidsperiod
frågor som rör driften av kansliet, inklusive personal- och arbetsmiljöansvar
förordnande av vikarierande förbundschef under högst fem veckor
medelsplacering

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förbundsstyrelsens nästa
sammanträde.
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Attestordning
Ordföranden attesterar styrelsens och revisorernas kostnader. Förbundschefen attesterar
kansliets kostnader samt kostnader för insatser.
Ordförande och 1:e vice ordförande utses att vara attestanter för varandra. Ordförande
utses att vara attestant för förbundschefen.

Ordinarie

Ersättare

Förbundsordförande

1:e vice förbundsordförande

1:e vice förbundsordförande

2:e vice förbundsordförande

Förbundschef

Förbundsordförande

Förbundsordförande

1:e vice förbundsordförande

Styrelsen
Ordförande
Kansliet
Förbundschef

Förbundsstyrelsen godtar attester per epost.

Ändringshistorik:

- Besluts- och attestordning, fastställd av styrelsen 111128
- Besluts- och attestordning, fastställd av styrelsen 141127

