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§ 44 Dnr KON 2022-000052 040 

Ekonomiska delegationer 2023, konsumentnämnden 

Konsumentnämndens beslut 
Godkänner de ekonomiska delegationerna. 

Sammanfattning 
De ekonomiska delegationerna reglerar beloppsnivåer för anskaffnings- och 

inköpsbeslut, förvaltningschefens rätt omprioritera internbudgeten och vilka som är 

behöriga beslutsattestanter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Förslag till anskaffnings- och inköpsbeslut 

Förslag till beslutsattestanter  
Förslag till omprioritering av internbudget 

____________________________________________________________________

______________ 

Beslutet sänds till: 
Konsumentnämndens verksamhet 
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Samhällsbyggnad 
Handläggare 
Johan Stålnacke 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

2022-11-16 
 

Diarienummer 

 KON 2022-000052  040  

 Konsumentnämnden 

 

Ekonomiska delegationer 2023, konsumentnämnden 

Förslag till beslut 
Godkänner de ekonomiska delegationerna. 

Sammanfattning 
De ekonomiska delegationerna reglerar beloppsnivåer för anskaffnings- och 
inköpsbeslut, förvaltningschefens rätt omprioritera internbudgeten och vilka som är 
behöriga beslutsattestanter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Förslag till anskaffnings- och inköpsbeslut 
Förslag till beslutsattestanter  
Förslag till omprioritering av internbudget 
__________________________________________________________________
________________ 

Beslutet sänds till: 
Konsumentnämndens verksamhet 
 
 
 
 
Hans Andersson 
Förvaltningschef 

Johan Stålnacke 
Handläggare 
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Samhällsbyggnad  Konsumentnämnden 

Handläggare 

Johan Stålnacke 
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Anskaffnings- och inköpsbeslut 2023 

Ett anskaffningsbeslut ska alltid åtföljas av ett inköpsbeslut. Att fatta ett inköps-

beslut innebär att ta beslut om när en vara ska köpas in, vad som ska köpas in 

och av vem. Ett inköpsbeslut kan ses som ett avrop eller ett verkställande av ett 

anskaffningsbeslut. Målsättningen är att det ska vara lätt att göra rätt vad gäller 

inköp samtidigt som lagar och policys följs. Det behöver också vara smidigt att 

kunna genomföra inköp så att verksamheten fungerar. Beslut om inköp för 

kontoansvariga och förvaltningschef innebär dels en befogenhet och dels ett 

ansvar att känna till de inköpsrutiner/leveransavtal som gäller. Följande 

anskaffnings- och inköpsnivåer föreslås. 

 

Upp till två prisbasbelopp Kontoansvarig  

Upp till 350 tkr Förvaltningschef 

Över 350 tkr  Nämnden 

 

 



ATTESTFÖRTECKNING
År: 2023
Månad: Januari
Nämnd: Konsumentnämnden

Ansvarskod Benämning Beslutsattestant, namn Användar ID Ev ersättare, namn Användar ID2 Fr o m T o m

78000000 Konsumentnämnd Jörgen Lindkvist BMKJLIT Eva Kinnvall BMKEKIL

Enligt kommunens styrprinciper kan närmast överordnad chef alltid attestera vid frånvaro (i förteckningen markerat med *).
Kommunchef och ekonomichef kan attestera inom hela kommunen vid frånvaro.

Datum och underskrift av beslutsfattare:

2022-11-16 Hans Andersson
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Omprioritering av internbudget, 2023 

När nämnden fattar beslut om förslag till budget så beslutas anslagsnivåerna mellan 

nämnden och förvaltningen. Omprioriteringar mellan anslagsnivåerna kräver beslut av 

kommunfullmäktige. I beslutet om internbudgeten fastställer nämnden budgetramarna 

inom förvaltningen på ansvarsnivå. 

För att styra förvaltningen använder förvaltningschefen olika verktyg, budgeten är ett 

verktyg. Att göra omprioriteringar av resurserna inom förvaltningen är ett effektivt sätt 

att styra den, antingen för nå uppsatta mål eller för att kunna göra satsningar.  

 

Beloppsnivåer: 

Upp till 350 tkr  Förvaltningschef 

Över 350 tkr  Nämnden 

 

Genomförda omprioriteringar av förvaltningschefen återrapporteras till nämnden. 
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