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Allmänna bestämmelser 

De juridiska förutsättningarna för delegering inom nämnd finns i 6 kap. 37-40 §§ i 

kommunallagen. Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen likställd med en nämnd. 

Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens 

reglemente, vilket beslutats av kommunfullmäktige. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett beslut av kommunstyrelsen. 

Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av kommunstyrelsen, men överklagas på samma 

sätt som kommunstyrelsens beslut.  

Syftet med att delegera beslutanderätt är att avlasta nämnderna från rutinärenden och att 

påskynda handläggning av ärenden. Detta skapar utrymme för mer behandling av principiellt 

viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnderna. Delegering av beslutanderätt är en 

nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på 

ett effektivt sätt. 

Vem kan vara delegat? 

Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, 

till en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens organisation.  

Observera att gemensamt beslutsfattande genom delegation endast är tillåtet när delegering 

görs till ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en tjänsteman kan aldrig fatta ett 

delegationsbeslut gemensamt (s.k. blandad delegering) och det är heller inte tillåtet för 

grupper av tjänstemän eller grupper av ledamöter i nämnden att fatta delegationsbeslut i 

förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett utskott). 

Delegeringsförbud  

I 6 kap. 38 § kommunallagen anges att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden av 

följande slag: 

   1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

   2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  

   3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt,  

   4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller  

   5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Punkt 3 ovan innebär att delegation inom myndighetsutövning inte ska utnyttjas om 

delegaten anser att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådant 

fall ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. Denna bedömning ska göras i varje 

enskilt fall. 

Brådskande ärenden 
Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådant beslut ska anmälas och föredras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Denna speciella typ av delegation framgår av punkt 1.1 i delegationsordningen.  
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Ersättare för ordinarie delegat 

Samma delegation som gäller för delegat, gäller även för den som är tillförordnad på den 

tjänst som delegationen avser. 

Vid frånvaro eller annat förfall hos ordinarie delegat, och där ingen ersättare formellt har 

tillförordnats, ersätts denne genom en eskalering av delegationsrätten till närmaste högre 

befattning enligt följande ordning. Detta gäller om inget annat särskilt framgår i 

delegationslistan nedan. 

1. Enhetschef 

2. Avdelningschef 

3. Kommundirektör 

4. Kommunstyrelsens ordförande 

5. Kommunstyrelsen i sin helhet 

 

Vid frånvaro eller annat förfall för delegat som har fått delegation vidarebefordrad till sig 

ska delegationen gå tillbaka till den ursprungliga delegaten för beslut. 

Vid jäv hos delegat  

När jäv föreligger för delegaten ska beslut istället fattas av tjänsteman/politiker i högre 

befattning enligt ordningen ovan.  

Vid tveksamhet hos delegat  

Delegationerna i denna delegationsordning avser generellt rutinärenden som inte är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana ärenden ska beslut fattas av 

kommunstyrelsen. Denna bedömning görs av delegaten i varje enskilt fall. 

Detta innebär att en delegat ska överlämna ett ärende till kommunstyrelsen om ärendets 

beskaffenhet och karaktär kräver detta, till exempel om delegaten känner osäkerhet vid 

handläggningen eller om kommunstyrelsens inställning i frågan inte är känd. 

Övergripande delegationsrätt  

Kommundirektören har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning oaktat den 

generella ersättarordningen ovan, om inget annat anges vid respektive ärendegrupp.  

Vid förfall för kommundirektören får beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande om en 

ersättare inte har förordnats. 

Vidaredelegering  

Enligt 7 kap. 6 § i kommunallagen har förvaltningschef rätt att vidaredelegera sin 

beslutanderätt till annan anställd. För de ärendetyper där vidaredelegering är medgiven finns 

detta angivet vid respektive ärendegrupp. Beslut om vidaredelegering hanteras genom 

löpande revidering av delegationsordningen och anses vara verkställighet.  

Verkställighet 

I kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndbeslut och 

förvaltningsbeslut (verkställighet). Med nämndbeslut avses beslut fattade av nämnd eller 

beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut skall kunna 

överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen och/eller i 

speciallagstiftning. Med förvaltningsbeslut, eller verkställighet, avses beslut som får fattas 

av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Ett förvaltningsbeslut är normalt ett 

ställningstagande/beslut som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar som i 
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sin tur redan är beslutade. Exempel på verkställighet är debitering av avgifter utifrån en 

redan fastställd taxa, utbetalning av föreningsstöd utifrån ett fastställt regelverk, beviljande 

av semester för anställda och så vidare. Rena verkställighetsbeslut kan inte överklagas. 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen  

Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen och 

anmälan av delegationsbesluten ska noteras i kommunstyrelsens protokoll. Därmed blir 

besluten offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att överklaga de aktuella 

delegationsbesluten enligt laglighetsprövning. Ett delegationsbeslut som inte anmäls vinner 

aldrig laga kraft enligt kommunallagen. Ett annat syfte med anmälan är att 

kommunstyrelsens ledamöter ska få en fortlöpande information om vilka ärenden som har 

avgjorts genom delegationsbeslut. Anmälan av delegationsbeslut sker via kommunens 

dokument- och ärendehanteringssystem.  

Delegationsbeslut ska vara skriftliga och innehålla uppgifter om:  

 vem som har fattat beslutet, 

 när beslutet har fattats,  

 vilket beslut som har fattats och 

 vad beslutet avser. 

 

Det är delegatens ansvar att se till att fattade delegationsbeslut expedieras till berörda parter 

och att besluten blir anmälda till kommunstyrelsen. Delegaten kan försäkra sig om det 

sistnämnda genom att använda rätt mall i kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem. Besluten söks då ut inför varje sammanträde och en samlad 

anmälan görs av kommunstyrelsens kansli. 

Avgränsning av delegatens beslutanderätt 

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets detaljbudget 

eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt, om inget annat anges särskilt i 

delegationslistan nedan.  

Firmatecknare 

Firmatecknare är egentligen en term som inte är tillämpbar i den kommunala organisationen, 

men då den är ett så vedertaget begrepp inom affärsvärlden har det även kommit att 

användas i den kommunala organisationen.  

Att teckna kommunens firma är en verkställighetsåtgärd och kräver att det redan finns ett 

fattat beslut, antingen ett nämndbeslut eller ett delegationsbeslut. Att vara firmatecknare för 

en kommun innebär således inte rätten att fatta beslut. Firmateckning inom den kommunala 

organisationen ska förstås som att firmatecknaren med sin underskrift garanterar att det finns 

ett beslut som stödjer det som underskriften förbinder kommunen att åta sig. Att ingå avtal 

är ett beslut, att teckna avtal är verkställighet av beslutet att ingå avtal. 

Rätt att underteckna handlingar och teckna kommunens firma 

I första hand gäller de bestämmelser gällande undertecknande av handlingar som finns i 

fullmäktiges allmänna reglemente till nämnderna. Som ett komplement beslutar 

kommunstyrelsen särskilt vilka funktioner som har rätt att teckna kommunens firma. Detta 

anges i kommunstyrelsens beslut om firmatecknare.  
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1.0  ALLMÄNNA JURIDISKA ÄRENDEN 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

1.1 Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas.  

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Ska användas mycket restriktivt. 6 kap. 39 § 

Kommunallagen 

Kommunstyrelsen 

1.2 Föra kommunens talan inför 

domstol och andra myndigheter, 

samt vid andra förrättningar, med 

rätt att genom fullmakt sätta 

annan i sitt ställe. 

Kommundirektör Får vidaredelegeras. 

Se även punkter 5.6 och 8.15. 

 Kommunen 

1.3 Beslut att helt eller delvis avslå 

begäran att få ta del av allmänna 

handlingar enligt 

tryckfrihetsförordningen 

(offentlighetsprincipen). 

Kommundirektör Vidaredelegerat till kansli- och 

kvalitetschef. 

Utlämnade av allmän handling 

anses vara verkställighet. 

Se även punkt 5.5. 

6 kap. 4-5 §§ 

Offentlighets- och 

sekretesslagen 

2 kap. 12-14 §§ 

Tryckfrihets-

förordningen 

Kommunstyrelsen 

1.4 Beslut inom ramen för 

kommunens tillstånds- och 

tillsynsverksamhet avseende 

lotteriärenden. 

Kommunsekreterare  Lotterilagen Kommunen 

1.5 Avvisa överklagande som 

inkommit för sent, om det 

överklagade beslutet har 

meddelats på delegation. 

Delegat i aktuellt 

ärende 

Rättidsprövning som inte 

innebär avvisning anses vara 

verkställighet. 

45 § 

Förvaltningslagen 

Kommunstyrelsen 
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1.6 Omprövning av beslut med 

anledning av att delegationsbeslut 

överklagas.  

Delegat i aktuellt 

ärende 

 37 § 

Förvaltningslagen 

Kommunstyrelsen 

1.7 Avvisa överklagande som 

inkommit för sent, om det 

överklagade beslutet har 

meddelats av kommunstyrelsen 

eller kommunfullmäktige. 

Kommundirektör 

 

Vidaredelegerat till kansli- och 

kvalitetschef. 

Gäller även beslut fattade av 

utskott och 

fullmäktigeberedningar. 

Rättidsprövning som inte 

innebär avvisning anses vara 

verkställighet. 

Se även punkt 8.11. 

45 § 

Förvaltningslagen 

Kommunstyrelsen 

1.8 Beslut om rättelse av uppenbar 

oriktighet till följd av skrivfel, 

räknefel eller liknande 

förbiseende i beslut meddelat på 

delegation. 

Delegat i aktuellt 

ärende 

Gäller vid beslut som innebär 

myndighetsutövning. 

36 § 

Förvaltningslagen 

Kommunstyrelsen 

 

2.0  ALLMÄNNA YTTRANDEN 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

2.1 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

allmän förvaltningsdomstol, när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt 

Kommundirektör Får vidaredelegeras.  Kommunstyrelsen 



 

 DELEGATIONSORDNING 9(26) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-26 KS 2018/00585 nr 86656 

 

 

ändrat ett beslut i ett ärende där 

det ursprungliga beslutet fattas på 

delegation. 

2.2 Avge kommunens yttrande i 

ärenden rörande allmän 

kameraövervakning. 

Kommundirektör Vidaredelegerat till kansli- och 

kvalitetschef. 

Kameraöver-

vakningslagen 

Kommunen 

2.3 Beslut att avge eller avstå från att 

avge kommunstyrelsens yttrande i 

allmänna ärenden av mindre vikt 

och då kommunstyrelsens beslut 

inte kan avvaktas på grund av kort 

remisstid. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Efter samråd med 

oppositionsråd. 

Restriktiv tillämpning.  

 

 Kommunstyrelsen 

2.4 Beslut att inte avge yttrande över 

remiss inom plan- och 

exploateringsavdelningens 

ansvarsområde och som inte 

bedöms beröra kommunstyrelsens 

verksamhet. 

Kommundirektör   Kommunstyrelsen 

 

3.0  EKONOMIÄRENDEN 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

3.1 Konvertering och inlösen av 

upptagna lån. 

Ekonomichef   Kommunen 

3.2 Upptagande av budgeterad Ekonomichef   Kommunen 
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upplåning. 

3.3 Tillfällig upplåning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  Kommunen 

3.4 Avskrivning av fordran under ett 

prisbasbelopp. 

Ekonomichef   Kommunstyrelsen 

3.5 Avskrivning av fordran 

överstigande ett prisbasbelopp per 

ärende. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott  

  Kommunstyrelsen 

3.6 Anstånd med betalning av 

fordran. 

Ekonomichef   Kommunstyrelsen 

3.7 Beslut om försäljning av uttjänta 

inventarier, datorer och övrig 

utrustning. 

Ekonomichef   Kommunen 

 

4.0  DONATIONSÄRENDEN 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

4.1 Placering av donationsmedel. Ekonomichef   Kommunen 

5.0  UPPHANDLING 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

5.1 Upphandling och inköp av 

ramavtal, varor, tjänster och 

 Förfrågningsunderlag till 

upphandling inom 

Lagen om offentlig Kommunen 
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entreprenader inom ramen för 

tilldelad driftsbudget och 

investeringsbudget. I samband 

därmed besluta om tilldelning 

samt ingå, ändra, förlänga, 

avbryta, teckna och säga upp 

avtal. 

kommunstyrelsens verksamhet 

bör, vid behov, godkännas av 

ansvarigt utskott. 

Gäller endast i enlighet med 

beslutade riktlinjer. 

Avrop från ingångna avtal anses 

vara verkställighet. 

upphandling  

Lagen om 

upphandling inom 

försörjnings-

sektorerna  

Lagen on 

upphandling av 

koncessioner 

 a) Teckna ramavtal. a) Upphandlingschef   Kommunen 

 b) Upphandlingsbeslut inom 

respektive verksamhetsområde. 

b1) Avdelningschef/ 

IT-chef/ Upp-

handlingschef 

b2) Enhetschef 

b1) Max 100 prisbasbelopp. 

b2) Max 50 prisbasbelopp. 

 Kommunstyrelsen 

 c) Övriga områden samt 

kommunövergripande 

upphandling och inköp. 

d) Kommundirektör Max 200 prisbasbelopp.  Kommunen 

 d) Upphandlingsbeslut avseende 

entreprenader och tjänster inom 

ramen för av fullmäktige fastställd 

exploateringsbudget. 

e) Kommundirektör Får vidaredelegeras. 

Max 200 prisbasbelopp. 

 Kommunen 

5.2 Beslut att genomföra upphandling 

med förhandlat förfarande och 

utan föregående annonsering på 

grund av synnerlig brådska 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

En upphandlande myndighet får 

använda ett förhandlat 

förfarande utan föregående 

annonsering om det, på grund av 

synnerlig brådska som beror på 

Lagen om offentlig 

upphandling 

Kommunen 
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omständigheter som inte kan 

tillskrivas och inte har kunnat 

förutses av myndigheten, är 

omöjligt att hålla de tidsfrister 

som gäller vid öppet och 

selektivt förfarande eller vid 

förhandlat förfarande med 

föregående annonsering, och 

anskaffningen är absolut 

nödvändig. 

5.3 Beslut om deltagande i 

upphandling samordnad av andra 

upphandlande myndigheter 

och/eller inköpscentraler. 

Upphandlingschef Gäller endast beslut om 

deltagande. Innefattar ej rätt att 

fatta andra beslut i samband med 

samordnad upphandling. 

Lagen om offentlig 

upphandling 

Kommunen 

5.4 Upphandling av varor och/eller 

tjänster understigande 

beloppsgränsen för 

direktupphandling. 

Budgetansvarig Delegationen innefattar: 

Upphandling och inköp av 

ramavtal, varor, tjänster och 

entreprenader inom ramen för 

tilldelad driftsbudget och 

investeringsbudget. I samband 

därmed besluta om tilldelning 

samt ingå, ändra, förlänga, 

avbryta, teckna och säga upp 

avtal. 

Gäller endast i enlighet med 

beslutade riktlinjer. 

Lagen om offentlig 

upphandling 

Kommunen 
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5.5 Beslut att inte lämna ut allmän 

handling i samband med 

upphandlingsprocessen. 

Upphandlingschef Utlämnande av allmän handling 

anses vara verkställighet. 

Se även punkt 1.3 

Lagen om offentlig 

upphandling  

6 kap. 4-5 §§ 

Offentlighets- och 

sekretesslagen 

2 kap. 12-14 §§ 

Tryckfrihets-

förordningen 

Kommunen 

5.6 Föra kommunens talan i mål 

gällande överprövning av 

upphandling med rätt att genom 

fullmakt sätta annan i sitt ställe. 

Upphandlingschef Se även punkter 1.2 och 8.15  Kommunen 

 

6.0  REPRESENTATION 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

6.1 Representation och uppvaktningar 

av förtroendevalda. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Om frågan inte hanteras i 

kommunens policy för 

uppvaktning av anställda och 

förtroendevalda. 

I sådant fall anses det vara 

verkställighet 

 Kommunen 

6.2 Representation och uppvaktningar 

av anställda. 

Kommundirektör Om frågan inte hanteras i 

kommunens policy för 

uppvaktning av anställda och 

 Kommunen 
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förtroendevalda. 

I sådant fall anses det vara 

verkställighet 

 

7.0  FÖRMÅNER FÖRTROENDEVALDA 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

7.1 Förtroendevaldas deltagande i 

kurser och konferenser samt 

beslut huruvida ersättning ska 

utgå: 

a) Kostnad upp till ett halvt 

prisbasbelopp 

b) Kostnad över ett halvt 

prisbasbelopp. 

a) Kommunstyrelsens 

ordförande 

b) Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

 

  Kommunstyrelsen 

7.2 Beslut om kommunstyrelsens 

ordförandes deltagande i kurser 

och konferenser. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

  Kommunstyrelsen 

8.0  MARKFRÅGOR OCH FYSISK PLANERING 

NR Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

8.1 Belasta kommunens fastigheter 

med servitut, ledningsrätt, arrende 

eller annan nyttjanderätt. 

Plan- och 

exploateringschef  

Får vidaredelegeras.  Kommunen 
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Innefattar även rätt att upphäva 

eller ändra sådan uppkommen 

rättighet. 

8.2 Tillförsäkra kommunen rätt till 

servitut, ledningsrätt, arrende eller 

annan nyttjanderätt i av annan ägd 

fastighet med ersättningar upp till 

30 prisbasbelopp. Innefattar även 

rätt att upphäva eller ändra sådan 

uppkommen rättighet. 

Plan- och 

exploateringschef 

Får vidaredelegeras 

 

 Kommunen 

8.3 Köp, försäljning, byte, inlösen 

samt överenskommelse om 

fastighetsreglering av fastighet 

eller fastighetsdel, inom ramen för 

fullmäktiges bemyndigande till 

kommunstyrelsen, där 

köpeskilling eller ersättningar inte 

överstiger 30 prisbasbelopp. 

Plan- och 

exploateringschef 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

8.4 Köp, försäljning, byte, inlösen 

samt överenskommelse om 

fastighetsreglering av fastighet 

eller fastighetsdel inom ramen för 

fullmäktiges bemyndigande till 

kommunstyrelsen, där 

köpeskilling eller ersättningar inte 

överstiger 200 prisbasbelopp. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  Kommunen 

8.5 Ansöka om och företräda 

kommunen vid 

Plan- och 

exploateringschef 

Får vidaredelegeras. Fastighets-

bildningslagen 

Kommunen 
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lantmäteriförrättningar och i 

anslutning till det belasta 

kommunens fastigheter med 

servitut och träffa 

överenskommelse upp till 10 

prisbasbelopp.  

 

 

 

 

 

 

8.6 Avge yttrande över remisser om 

bygglov m.m. när kommunen är 

berörd som ägare av fastigheten 

och marken inte utgörs av allmän 

platsmark. 

Plan- och 

exploateringschef 

  Kommunen 

8.7 Beslut i ärenden rörande 

inteckningar i fastigheter enligt 

jordabalken. 

Ekonomichef  22 kap. 

Jordabalken 

Kommunen 

8.8 Beslut i ärenden rörande 

inskrivning i fastighetsregistret 

enligt jordabalken. 

Plan- och 

exploateringschef 

 23 kap. jordabalken Kommunen 

8.9 Avvisning av överklagande som 

inkommit för sent gällande beslut 

att anta detaljplan.  

Kommundirektör Får vidaredelegeras. 

Rättidsprövning som inte 

innebär avvisning anses vara 

verkställighet. 

Se även punkt 1.7 

 

 Kommunen 

8.10 För kommunens räkning teckna Plan- och   Kommunen 
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planavtal. exploateringschef 

8.11 Föra kommunens talan i mål om 

överprövning av detaljplan med 

rätt att genom fullmakt sätta 

annan i sitt ställe. 

Plan- och 

exploateringschef  

Se även punkter 1.2 och 5.6.  Kommunen 

 

9.0  REMITTERING AV ÄRENDEN TILL ANNAN MYNDIGHET ELLER INSTANS 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegering Lagrum Gäller för 

9.1 Remittering av ärenden, inklusive 

motioner och medborgarförslag, 

till annan nämnd eller instans, för 

beredning/yttrande. 

Kommundirektör 

 

 

Vidaredelegerat till kansli- och 

kvalitetschef. 

 

 Kommunstyrelsen 

 

10.0  ÖVRIGT  

NR Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

10.1 Tillstånd och anvisningar för 

användande av kommunens 

heraldiska vapen samt andra 

frågor om användande av 

kommunens logotyp eller grafiska 

profil. 

Kommunikationschef   Kommunen 
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10.2 Frågor om tolkning och 

tillämpning av kommunens 

arvodesregler. 

Kommunstyrelsens 

personal- och 

förhandlingsutskott 

  Kommunen 

10.3 Beslut om att söka bidrag till 

kommunstyrelsens verksamheter 

från staten, EU och andra 

organisationer, då beloppet 

överstiger 100 prisbasbelopp. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Inom respektive 

verksamhetsområden. 

 Kommunstyrelsen 

10.4 Beslut om att söka bidrag till 

kommunstyrelsens verksamheter 

från staten, EU och andra 

organisationer, upp till 100 

prisbasbelopp. 

Kommundirektör   Kommunstyrelsen 

10.5 Beslut om att söka bidrag till 

kommunstyrelsens verksamheter 

från staten, EU och andra 

organisationer, upp till 60 

prisbasbelopp. 

Avdelningschef   Kommunstyrelsen 

10.6 Fatta gallringsbeslut. Kansli- och 

kvalitetschef 

Avser beslut om gallring utanför 

fastställd 

dokumenthanteringsplan. 

Beslut ska föregås av 

gallringsutredning och endast 

nyttjas i enskilda och särskilda 

fall. 

Gäller även för gallring i 

Arkivlag och 

arkivreglemente 

Kommunstyrelsen 
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centralarkiv. 

10.7 Beslut om mindre revideringar av 

kommunstyrelsens 

dokumenthanteringsplan under 

löpande mandatperiod. 

Kansli- och 

kvalitetschef 

Dokumenthanteringsplanen ska 

aktualiseras av kommunstyrelsen 

minst en gång per mandatperiod.  

Arkivlag och 

arkivreglemente 

Kommunstyrelsen 

10.8 Avge arkivmyndighetens yttrande 

över de kommunala 

myndigheternas och bolagens 

förslag till 

dokumenthanteringsplaner, 

arkivbeskrivningar och 

gallringsutredningar m.m. samt i 

övrigt företräda arkivmyndigheten 

i den arkivvårdande 

verksamheten. 

 

Arkivarie  Kommunens 

arkivreglemente 

och 

arkivmyndighetens 

föreskrifter 

Kommunen 

 

11.0  PERSONALFRÅGOR 

NR Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

Anställning inklusive fastställande av lön vid nyanställning 

11.1 Anställning och lönesättning av 

förvaltningschef. 

Kommundirektör Beslut får ske först efter samråd 

med kommunstyrelsens 

personal- och 

förhandlingsutskott och berörd 

 Kommunen 
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nämnd. 

 

11.2 Anställning och lönesättning av 

övriga chefer. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras. 

Lönesättning ska ske i samråd 

med personalchef vid avvikelse 

från kommunens gällande 

lönestruktur. 

 Kommunen 

11.3 Anställning och lönesättning av 

övrig personal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras. 

Lönesättning ska ske i samråd 

med personalchef vid avvikelse 

från kommunens gällande 

lönestruktur. 

 Kommunen 

11.4 Utse ersättare för kommundirektör 

vid frånvaro. 

Personal- och 

förhandlingsutskottet 

  Kommunen 

11.5 Utse ersättare då förvaltningschef 

är frånvarande.  

Kommundirektör   Kommunen 

Ledighet 

11.6 Förläggning av semesterledighet i 

strid med arbetstagarens önskemål 

eller avbrytande av 

semesterledighet. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 
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11.7 Avslag på begärd förläggning av 

studieledighet. Ledighet med lön 

eller del av lön vid ledighet för 

studier. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

11.8 Avslag på begärd ledighet för 

enskild angelägenhet (AB § 32). 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

11.9 Beslut avseende begäran om 

ledighet för fackligt uppdrag. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

11.10 Beslut avseende begäran om 

bibehållna anställningsförmåner i 

samband med ledighet för fackligt 

uppdrag. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

Annan ledighet  

11.11 Beslut avseende begärd ledighet 

utöver vad som reglerats i lag och 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 
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avtal upp till 6 månader. respektive nämnds 

förvaltning 

11.12 Beviljande av begärd ledighet 

utöver vad som reglerats i lag och 

avtal längre än 6 månader. 

Personalchef   Kommunen 

Facklig samverkan och förhandling 

11.13 Arbetsgivarföreträde i samverkan 

eller förhandling enligt §§ 11-14, 

19 och 38 MBL i frågor rörande 

förvaltningens 

verksamhetsområden. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

11.14 Arbetsgivarföreträde i 

tvisteförhandlingar. 

Personalchef    Kommunen 

11.15 Träffa kommungemensamma 

kollektivavtal.  

Personalchef Även lönekollektivavtal. 

Efter samråd med 

kommunstyrelsens personal- och 

förhandlingsutskott. 

 Kommunen 

11.16 Träffa lokala kollektivavtal av 

mindre påverkan på verksamheten 

och som inte har principiell 

innebörd för kommunen. 

Kommundirektör  

 

  Kommunen 

Övriga lönebeslut och anställningsförmåner 

11.17 Fastställande av lön för 

kommundirektör i samband med 

Kommunstyrelsens 

personal- och 

Löneöversyn av övriga chefer 

och personal är att betrakta som 

 Kommunen 
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allmän löneöversyn samt 

löneförmåner för 

kommundirektör. 

förhandlingsutskott verkställighet. 

11.18 Fastställande av löneförmåner för 

förvaltningschef. 

Kommundirektör Efter samråd med 

kommunstyrelsens personal- och 

förhandlingsutskott. 

 Kommunen 

11.19 Träffa överenskommelse med 

arbetstagare om lön när allmän 

löneöversyn inte sker. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med personalchef. 

Restriktiv tillämpning. 

 Kommunen 

11.20 Beslut om lönetillägg. Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med personalchef. 

Restriktiv tillämpning. 

Ska motiveras av chef som 

föreslår lönetillägget. 

 Kommunen 

11.21 Beslut rörande andra 

anställningsförmåner än kontant 

lön gällande övrig personal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

  Kommunen 

11.22 Införa personalförmån utan direkt 

förmånskostnad för arbetsgivaren. 

Kommundirektör   Kommunen 

11.23 Fastställande av särskilda direktiv 

i samband med förhandlingar och 

Kommunstyrelsens 

personal- och 

  Kommunen 



 

 DELEGATIONSORDNING 24(26) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-26 KS 2018/00585 nr 86656 

 

 

lönebildning. förhandlingsutskott 

11.24 Inriktningsbeslut vid pågående 

stridsåtgärd. 

Kommunstyrelsens 

personal- och 

förhandlingsutskott 

   

11.25 Beslut om särskilda satsningar för 

specifika grupper av anställda i 

syfte att öka arbetsgivarens 

attraktivitet. 

Kommunstyrelsens 

personal- och 

förhandlingsutskott 

   

Övrigt 

11.26 Disciplinpåföljd - varning (AB § 

11). 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med personalchef. 

Underrättelse ska ske till berörd 

facklig organisation. 

 Kommunen 

11.27 Prövning av bisyssla (AB § 8) för 

kommundirektör. 

Kommunstyrelsens 

personal- och 

förhandlingsutskott 

  Kommunen 

11.28 Prövning av bisyssla (AB § 8) för 

förvaltningschef. 

Kommundirektör   Kommunen 

11.29 Prövning av bisyssla (AB § 8) för 

övriga chefer. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 
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11.30 Prövning av bisyssla (AB § 8) för 

övrig personal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

11.31 Stadigvarande förflyttning av 

förvaltningschef mot dennes 

önskan (AB § 6). 

Kommundirektör Efter samråd med 

kommunstyrelsens personal- och 

förhandlingsutskott. 

 Kommunen 

11.32 Stadigvarande förflyttning av 

övriga chefer och personal mot 

dennes önskan (AB § 6). 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  

Inom anställningen. 

Förhandlas enligt MBL. 

 Kommunen 

11.33 Avsked av förvaltningschef. Kommundirektör Efter samråd med 

kommunstyrelsens personal- och 

förhandlingsutskott. 

Förhandlas enligt MBL. 

 Kommunen 

11.34 Avsked av övriga chefer och 

personal 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med personalchef. 

Förhandlas enligt MBL. 

 Kommunen 

11.35 Uppsägning på grund av 

arbetsbrist eller personliga 

förhållanden gällande 

förvaltningschef. 

Kommunstyrelsens 

personal- och 

förhandlingsutskott 

Efter samråd med personalchef. 

Förhandlas enligt MBL. 

 Kommunen 
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11.36 Uppsägning på grund av 

arbetsbrist eller personliga 

förhållanden gällande övriga 

chefer och personal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med personalchef. 

Förhandlas enligt MBL. 

 Kommunen 

11.37 Avstängning enligt AB § 10. Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med personalchef. 

Underrättelse ska ske till berörd 

facklig organisation. 

 Kommunen 

11.38 Avslutande av anställning med 

förmåner utöver lag eller avtal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med personalchef.  Kommunen 

 


