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DELEGERINGSORDNING

    KOMMUNSTYRELSEN

Beslutad Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 35
Reviderad Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 138
” ” 2011-11-09 § 242
” ” 2012-02-01 § 4
” ” 2012-02-29 § 31
” ” 2012-09-26 § 166
”                 ” 2013-01-16 § 22
” ” 2014-09-17 § 219 



Regler för delegering 

I kommunallagen 6 kap 33-38 § finns angivet förutsättningar och 
begränsningar för delegering. De förtroendevalda i kommunen har det 
politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet d v s beredning, beslut och 
genomförande. Beslut enligt kommunallagen kan endast fattas av 
Kommunfullmäktige, nämnd, partssammansatta organ eller delegat. 

En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som 
fattas med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte 
ändras av nämnden. Det betyder även att delegaters beslut kan överklagas på 
samma sätt som nämndens.

Nämnden/styrelsen får uppdra till ordförande eller annan ledamot som 
nämnden utser att besluta på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.

Kommunallagen innehåller ett allmänt förbud att delegera beslut som avser:
• verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
• framställningar eller yttranden till fullmäktige samt yttrande med anledning av 

överklagande av nämnds beslut
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet 

eller för övrigt av större vikt
• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Rapportering av beslut 

Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till den nämnd/ 
styrelse som lämnat delegeringsuppdraget. Anmälan ska ske skyndsamt.

I princip gäller samma formregler för delegeringsbeslut som för de beslut som 
fattas av nämnden/styrelsen. Det innebär att det alltid ska finnas någon form 
av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas i delegation. Varje beslut 
ska innehålla uppgift om:

• vem som beslutat
• när beslutet fattats
• vilket beslut som fattats och vad beslutet avser

Delegeringsbeslut registreras i protokoll eller i handling som utgör underlag 
för beslutet. 



Förkortningar i Delegeringsordningen 

AMA Arbetsmarknadsavdelningen
AU Kommunstyrelsens allmänna utskott
Beh Berörd handläggare
Bmc Bygg- och miljöchef
Ec Ekonomichef
Ehc Enhetschef
Fc Förskolechef
Gmc Gatu- och markchef
Ifoc IFO-chef 
Itc IT-chef
Kc Kommunchef
Kso Kommunstyrelsens ordförande
Ksp Kommunstyrelsens presidium
Kvalc Kvalitetschef
Mc Myndighetschef
Pc Personalchef
R Rektor
R/Ce Rektor tillika chef för elevhälsan
Rc Renhållningschef
Sbc Samhällsbyggnadschef
Uha Upphandlingsansvarig
Uc Utbildningschef
Äoc Äldreomsorgschef 

F Förordningen om försöksverksamhet med gymnasial 
lärlingsutbildning 

GyF Gymnasieförordningen
HÖK Huvudöverenskommelse 
KF Kommunfullmäktige
KS Kommunstyrelsen 
Kvf Komvuxförordningen 
LOV Lag om valfrihetssystem 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
OSL Offenlighets- och sekretesslagen
PRIV Programinriktat individuellt program
SF Skolförordningen 
Sfif Förordning om svenskundervisning för invandrare
SFS Svensk författningssamling
SL Skollagen
SoL Socialtjänstlagen
TF Tryckfrihetsförordningen



Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning

Kommungemensamt

1.1 Tillstånd att använda kommunens vapen Kc

1.2 Själv eller genom ombud föra kommunens talan 
inför domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag

Kc

1.3 Beslut i sådana ärenden som är så brådskande att 
KS´s eller Krisledningnämnds beslut inte kan 
avvaktas. 

Kso

1.4 Yttrande över tillstånd att använda övervaknings-
kamera enl lag om övervakningskameror m m

Kvalc 

2 kap 14 § 
TF och OSL

1.5 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling med hänvisning till lagstiftning

Kvalc 

1.6 Tecknande av avtal IT upp till 200 tkr Itc

1.7 Beslut om säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enl säkerhetsskyddslagen

Kc

1.8 Bedöma när en extraordinär händelse föreligger 
som medför att krisledningsnämnden ska träda i 
funktion

Kc

1.9 Besluta om att bistå en annan kommun som har 
framställt en begäran om hjälp p g a att det pågår en 
extraordinär händelse där upp till ett värde av 10 
prisbasbelopp

Kso

1.10 Ianspråktagande av ekonomiska resurser vid 
extraordinär händelse upp till 10 prisbasbelopp

Kc

Politisk organisation

2.1 Förtroendemäns deltagande i kurser och 
konferenser

Kso

Ekonomiadministration

3.1 Utdelning från donationsfonder, utdelning av 
Kulturpris, Föreningsledarpris och Miljöpris

Ksp

3.2 Godkännande av underhandsförsäljning av fastighet 
för vilken kommunen åtagit sig ansvarsförbindelse

Ec Upp till en 
förlust av 
200 tkr

3.3 Föra kommunens talan i taxerings- och mantals-
skrivningsärenden

Ec

3.4 Upplåning inom KF fastställda ramar i budget och 
beslutade föreskrifter 

Ec



Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning

3.5 Placering av medel enligt av KF beslutade 
föreskrifter (finanspolicy)

Ec

3.6 Förlängning av lån enl av KF fastställda ramar i 
budget och beslutade föreskrifter

Ec

3.7 Betalningsföreläggande samt bevakning av konkurs Ec

3.8 Kravverksamhet
- avbetalningstidens längd
- sätta ner räntan till lägst diskonto plus 2 %

Ec

3.9 Antagande av anbud vid tecknande av ramavtal upp 
till ett värde motsvarande EU´s tröskelvärde för 
öppen upphandling

Uha

3.10 Antagande av anbud vid tecknande av ramavtal 
överstigande ett värde motsvarande EU´s tröskel-
värde för öppen upphandling 

Ec

3.11 Övrig upphandling Kc
Kvalc

3.12 Beslut om ändringar i attestantförteckning under 
löpande mandatperiod

Ec

Personaladministration

4.1 Rekrytering och anställande av arbetstagare. 
Undantag Kc

Närmsta 
chef

4.2 Förbud om bisyssla Pc

4.3 Avstängning Pc

4.4 Disciplinpåföljd Pc

4.5 Uppsägning från arbetsgivarens sida p g a arbets-
brist eller personliga skäl

Pc

4.6 Avskedande Pc

4.7 Kvarstående i tjänst efter 67 års ålder Pc

4.8 Överenskommelse om lön med enskild arbetstagare 
enl ÖLA och HÖK

Närmsta 
chef

4.9 Tecknande av kollektivavtal Pc

4.10 Genomförande av löneöversynsförhandlingar Pc

4.11 Processföring i arbetsrättstvister Pc

4.12 Ledighet enskilda angelägenheter max 6 månader Närmsta 
chef

Samhällsbyggnad

5.1 Framställning till och yttranden över remisser från 
myndigheter angående fastighetsbildning, trafik, 
byggnadslov, lokaliseringsärenden m m

Beh



Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning

5.2 Initiera och företräda kommunen vid lantmäteri-
förrättningar

Bmc

5.2a Köp, försäljning, byte och inlösen av fast egendom 
samt fastighetsbildningsåtgärder

Gmc

SFS 1982: 
129 och 
198, TrF 13 
kap 3 och 4 
§

5.3 Utforma lokala trafikföreskrifter Gmc

TrF 10 kap   
3 och 4 §

5.4 Dispenser från gällande lokala trafikföreskrifter Gmc

5.5 Försäljning av tomter enl av KF fastställda regler Gmc

5.6 Beslut om avvikelser i gällande renhållningsföre-
skrifter

Rc

Lag om 
lägenhets-
register 10 
och 11 §

5.7 Beslut i ärenden om fastställande av belägenhets-
adress och lägenhetsnummer 

Beh

Allmänt utbildningsväsendet

3 kap 2 § 
Gyf
3 kap 3§ 
Grf

6.1 Läsårstider Uc

2 kap 14 § 
TF, 
23 kap OSL

6.2 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskilda 

Uc Efter samråd 
med person 
med juridisk 
kompetens

2 kap 19§ 
SL

6.3 Anställande av obehörig lärare längre än 6 månader Uc

Åtgärder mot kränkande behandling

6 kap 8§ SL
3 kap 16§ 
diskrimineri
ngslagen

7.1 Årlig plan mot kränkande 
behandling/likabehandlingsplan

Fc
R

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

9 kap 3§ SF
10 kap 2§ SF

8.1 Beslut om ytterligare undervisningstid R

9 kap 4§ SF
10 kap 3§ SF

8.2 Fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden

Uc



Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning

9 kap 8§ SF
10 kap5§SF

8.3 Beslut om ämnen som elevens val R

26 kap 
10,11§ SL

8.4 Beslut om anmärkning/föreläggande mot fristående 
verksamhet 

Uc

26 kap 18§ 8.5 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud för 
fristående verksamhet 

Uc Beslutet får 
överklagas hos 
förvaltningsrätt
en

Gymnasiekola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare

15 kap 18§ 
SL
20 kap 7§ 
SL
21 kap 6§ 
SL
22 kap 5§ 
SL

9.1 Beslut om läroböcker och hjälpmedel som ska 
bekostas av eleverna.

R

1 kap 6§ 
Gyf

9.2 Ansöka hos Skolverket om ny gymnasial kurs R

2 kap 2§ 
Gyf

9.3 Yttrande över start av fristående gymnasieskola Uc

4 kap 6§ 
Gyf

9.4 Kurser som ska erbjudas som programfördjupning R

4 kap 7§ 
Gyf

9.5 Kurser som ska erbjudas som individuellt val R

4 kap 12§ 
Gyf

9.6 Arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande 
program

R

4 kap 22§ 
Gyf
13 kap 5,9§ 
Gyf
7§ Sfif

9.7 Beslut om undervisningstid per kurs R

Samverkans
-avtal 
Sjuhärad

9.8 Besluta om antal platser per program  VC

F 
2007:1349§ 
6

9.9 Avvikelse från ordinarie skoltider för 
lärlingsutbildning

R

F 
2007:1349 
§ 8

9.10 Lärlingsutbildningens omfattning R

F 2007: 
1349 §9

9.11 Beslut om vilka kursplaner som tillämpas i 
lärlingsutbildningen 

R



Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning

F 
2007:1349 
§ 11

9.12 Beslut om vilka arbetsplatser lärlingsutbildningen 
ska förläggas till

R

17 kap 7§ 
SL

9.13 Plan för utbildningen på introduktionsprogrammet R

7 kap 3§ 
Gyf

9.14 Dimensionering av frikvotplatser Uc

13kap 19§ 
Gyf
12§ Sfif

9.15 Beslut om hur frånvaroanmälan ska ske R

Övrigt, anmälningar och ansökningar

10.1 Teckna avtal med företag som uppfyller kraven för 
LOV

Äoc

12 kap 6 § 
SOL

10.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 
statliga myndigheter i forskningssyfte

Äoc
Ifoc
Mc

2 kap 14 § 
TF, 26 kap 
OSL

10.3 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskilda

Äoc
Ifoc
Mc

7§ livsme-
delslagen
12-15§ 
livsmedelsf
örordningen

10.4 Ansökan  till miljönämnden om godkännande för 
livsmedelshantering

R/Fc/Ehc

10.5 Ansökan om statsbidrag hos Skolverket för olika 
bidragsformer.

Uc

Socialtjänst

17.1 Teckna avtal med företag som uppfyller kraven för 
LOV

Äoc

14 kap 7 § 
SoL, 24 f § 
LSS

17.2 Beslut i Lex Sarah ärende AMA 
Äoc
Ifoc
Mc

14 kap 7 § 
SoL,
 24 f § LSS

17.3 Anmälan till Socialstyrelsen i Lex Sarah ärende AMA 
Äoc
Ifoc
Mc

SoL 12 kap 
6 §

17.4 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 
statliga myndigheter i forskningssyfte

Äoc
Ifoc
Mc



Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning

TF 2 kap 
14 §, OSL 
26 kap

17.5 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskilda

Äoc
Ifoc
Mc

Föreningsbidrag

18.1 Fördelning av bidrag till föreningar utan fasta 
bidragsregler till ett årligt värde av högst 100 tkr

Beh 

18.2 Fördelning av bidrag till föreningar utan fasta 
bidragsregler till ett årligt värde av lägst 100 tkr

AU
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