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Ärendet 
Samordningsförbundets möjlighet till delegation regleras i lagen om 
finansiell samordning 10§. Av författningskommentaren framgår att 
 

”Enligt andra stycket skall beslutanderätt, förvaltning och 
verkställighet i ett samordningsförbund utövas av dess styrelse.”  
 

Styrelsen kan dock enligt tredje stycket delegera viss beslutsrätt till en 
ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet. För 
delegationsrätten gäller delvis samma begränsning som enligt 6 kap. 34 § 
KL gäller för kommunalförbund. Det innebär att styrelsen inte kan delegera 
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

Någon begränsning för ärenden som rör myndighetsutövning införs inte, 
eftersom samordningsförbundet enligt 7 § andra stycket inte får vidta 
åtgärder som innefattar myndighetsutövning mot enskilda. Vidare får 
delegation, på motsvarande sätt som gäller enligt 6 kap. 34 § 4 KL, inte ske 
i ärenden för vilka det finns begränsningar i annan lagstiftning. 

 
Enligt fjärde stycket skall beslut som har fattats på delegation anmälas 
till förbundsstyrelsen i den ordning som styrelsen bestämmer.” 

 
Finansiell samordning syftar ytterst till att utveckla och förbättra 
välfärdarbetet genom att använda våra gemensamma resurser på ett 
effektivare sätt. Insatserna inom den finansiella samordningen skall 
användas för att medborgare skall uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. Detta sker genom att finansiera sådana åtgärder som 
ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. 
Samordningsförbundet verkar framförallt genom eller via de samverkande 
parternas ordinarie verksamheter och kommer därigenom inte att avsätta 
resurser för egna direkta rehabiliteringsinsatser. Härav följer att delegation 
som berör myndighetsutövning inte är aktuell. 
 
Samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde den 20 april 2005 om 
delegationsordning, se bilaga.  
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