Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-19

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 19 december 2017, kl. 13.45 – 13.55

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Linn Brandström (M)
Björn Nilsson (S)
Johan Jacobsson (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Ewa Sallova

Sekreterare

Justerare

Linn Brandström

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik 19 december 2017

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Linn Brandström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-19

Anslagsdatum

2017-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 307

Dnr 2017/00535

Anmälan om felaktig delegationsbeslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden beslutar att skriva av de i ärendet aktuella kundfordringarna.
2. Tekniska nämnden noterar att den tekniske chefen gjort en överträdelse av gällande
delegationsordning men lämnar ärendet utan vidare åtgärd.
Bakgrund

Isabella Nilsson har inkommit med en anmälan om att tekniske chefen tillika
avdelningschefen för VA har brutit mot delegationsordningen genom att ha fattat ett
beslut som överstiger den beloppsgräns på ett halvt basbelopp (22.400 kronor för år
2017) som denne har delegation på.
I delegationsordningen för tekniska nämnden framgår att en avdelningschef har rätt
att fatta beslut om att skriva av enskilda kundfordringar upp till ett halvt basbelopp.
Beslutet som den tekniske chefen har fattat gäller 14 st. fakturor som totalt uppgår
till ett nettobelopp av 18.933 kronor.
Den tekniske chefen har i beslutet ansett sig ha god marginal till beloppsgränsen på
ett halvt basbelopp då han har tolkat delegationsordningen som att den avsett
separata fakturor samtidigt som nettobeloppet hållit sig under det halva basbeloppet.
Efter att ha rådfrågat en jurist i ärendet så har det framkommit att beslutet bör ses
som en avskrivning av en enskild fordran och att man om inget annat framgår bör
tolka delegationsordningen som att även momsen ska räknas in i det totala beloppet.
Således har beslutet gällt ett belopp på 23.474 kronor.
Utöver detta har dröjsmålsränta ackumulerats till ett belopp på 6.489 kronor.
Med bakgrund av ovanstående gör verksamhet teknik bedömningen att den tekniske
chefen har tagit ett beslut som överstiger den beloppsgräns som han har delegation
på.
Tekniska nämnden har därför att ta ställning till om kundfordringarna ska skrivas av
samt hur överträdelsen av delegationsordningen ska hanteras.
Underlag för beslut

Delegationsordning tekniska nämnden
Beslut om avskrivning av förfallna kundfordringar gällande Sven Nilssons dödsbo
Övriga handlingar i ärendet
Expedierats till:
(Isabella Nilsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

