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DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
Beslutad av kommunstyrelsen 2015-02-11, § 27 

 

Delegering av nämndärenden 

 
Bakgrund 

 
Delegering infördes i 1953 års kommunallag. I 1977 års kommunallag bibehölls 

53 års regler i allt väsentligt. 

1991 års kommunallag innehöll emellertid en betydande utveckling och 

utvidgning av delegationsreglerna. Bland annat infördes regler om 

vidaredelegering och delegering av brådskande ärenden.  

Denna utveckling kan sägas spegla utvecklingen av det kommunala 

ansvarsområdet, uppbyggnaden av förvaltningar och tillgången till kvalificerade 

tjänstemän inom olika verksamhetsområden.  

Sedan 1991 får nämnderna själva besluta om delegering inom de ramar som lagen 

anger. Delegationen skall klart framgå av en delegationsordning som bör 

utformas så att den erkänns och tillämpas av alla parter.  

Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet 

eller som annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om 

ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska 

bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera 

finns inte.  

Delegation grundar sig på lokal praxis, kommunens storlek, budgetomslutning, 

förvaltningskultur, synen på fördelning av ansvar och uppgifter mellan politik och 

tjänstemän.  

Förutom de generella undantagen från delegering enligt KL innehåller en del 

specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. 

 

Nämndens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 34 § KL) 

 

En nämnd får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 

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

dvs. nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, 

3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats, 

5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialtjänst. 
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Delegering och ren verkställighet 

 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 

delegationsordning skall m.a.o. endast upptas beslut i kommunallagens mening. 

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att 

dra med exakthet (se bilaga).  

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 

alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 

bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 

laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Man kan dock inte enbartt gå 

på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 

kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas 

men ofta innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna 

föras över från nämnd till annan. 

 

Vem kan man delegera till? (6 kap 33 § KL) 

 

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till 

- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden 

- en ledamot eller ersättare i nämnden 

- en anställd hos kommunen 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till 

- flera anställda i grupp 

- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering 

- anställd i kommunalt bolag 

 

Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem 

som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

 

Vidaredelegering (6 kap 37 § KL) 

 

Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till sin förvaltningschef att 

fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin 

beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering, 

vilket endast kan ske i ett led. En förutsättning för detta är att nämnden i ett beslut 

tillåtit det.  

Beslut som fattats på grund av vidaredelegering skall anmälas till 

förvaltningschefen. (se vidare under rubriken ”Allmänna bestämmelser för 

kommunstyrelsens delegationsordning) .  
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Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. (6 kap 36 § KL) 

 

En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan 

ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som 

oundgängligen måste avgöras. Ärenden som avgjorts med stöd av denna 

bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ beslut 

anses som ett beslut av nämnden. 

 

Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 35 – 37 §§ KL) 

 

Beslut som fattats med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Nämnden 

bestämmer själv hur och när detta skall ske. (se vidare under ”Allmänna 

bestämmelser”).  

 

Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens 

delegationsordning 

 
Generell begränsning av delegationsrätten  

Beslut endast inom ramen för beslutade ekonomiska ramar. 

 

 Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets 

detaljbudget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt. 

 
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande 

 

Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordföranden och 

vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice 

ordföranden. 

 

Vid förfall för övriga delegater 

 

Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat. Om 

ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte 

bör dröja skall ärendet avgöras av delegatens chef (Se bilagd förteckning över 

delegater och ersättare). 

 

Vidaredelegering 

 

Med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen överlåts till kommunchefen att i sin tur 

uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering). 
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Förteckning skall upprättas över vilka anställda som chef vidaredelegerat till. Om 

villkor för rätten att vidaredelegera se nedan. 

 

Ordförandens beslut i brådskande ärenden 

 

Med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen uppdras åt kommunstyrelsens 

ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till 1:e vice ordföranden, att besluta 

på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

 

Ärenden av principiell betydelse m.m. 

 

Delegaten har rätt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen om ärendet bedöms 

vara av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet bör 

förbehållas kommunstyrelsen. 

 

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 

 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

 - Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut 

 - Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition. 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 

 

Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelegering – 

skall anmälas till kommunstyrelsen. 

 

Registrering av delegeringsbeslut 

 

Delegater noterar sitt beslut på den handling som utgör underlag för beslutet. 

Saknas handling skall en handling upprättas där beslutet noteras. 

Av noteringen skall framgå; 

ärendet (vad som beslutats) 

beslutsfattare 

beslutsdatum 

hänvisning till punkt i delegeringsordningen 
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Rapportering 

 

Delegat skall fortlöpande lämna förteckning över de beslut som fattats med stöd 

av delegering till kommunledningskontorets registrator. Registrator ansvarar för 

att besluten anmäls i kommunstyrelsen. 

 

Registrering i kommunstyrelsens protokoll 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning 

över besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas 

under särskild paragraf i kommunstyrelsens protokoll.  

 

Vidaredelegering och anmälan 

 

Som villkor för vidaredelegering beslutar kommunstyrelsen att sådana beslut som 

fattats med stöd av vidaredelegering förutom anmälan till chef som 

vidaredelegerat, även skall anmälas till kommunstyrelsen. 
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Delegationsordning 

 
 Ärende Delegat Kommentar 

 Administration och 

rättsfrågor 

  

A1 Omprövning av beslut 

som fattas på delegation 

Delegat i 

ursprungsbeslut 

FL § 27 

A2 Rättelse av 

delegationsbeslut 

Delegat i 

ursprungsbeslut 

FL § 26 

A3 Ansökan om tillstånd för 

allmän 

kameraövervakning 

AU SFS 1998:150, § 18 

A4 Yttranden/Ärenden om 

inte tiden medger 

behandling i KS 

AU  

A5 A4 om tiden inte medger 

behandling i AU 

Ordf KL 6:36 

A6 Auktorisation som 

bilskrotare 

AU SFS 2007:186, § 6 

A7 Användning av 

kommunens heraldiska 

vapen eller logotyp 

KD Riktlinjer KS 2002 

A8 Deltagande i kurser och 

konferenser för KS 

förtroendevalda 

Ordf  

A9 Taxerings- och 

folkbokföringsärenden 

AU  

A1

0 

Yttrande över ansökningar 

om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet 

AU  

A1

1 

Bevilja bisyssla för 

anställd samt förbud mot 

sådan bisyssla  

PC Riktlinjer KS/KF 

 

 

 

A1

2 

A11 för FC PC 

 

Samråd AU 

A1

3 

Fullmakt att föra 

kommunens talan inför 

domstol/myndighet 

Ordf  

A1

4 

Övergripande kommunal 

representation, 

uppvaktningar, jubileer 

Ordf, 1:e vice ordf, 2.e 

vice ordf, KD 

var för sig  

Riktlinjer KF 

§56/2005  

KF O och presidium 
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mm  har egen beslutsrätt 

A1

5 

Underteckna avtal, 

handlingar och skrivelser 

som beslutats av KS 

Ordf/KD KS reglemente § 21, 

KF § 60/2007 

A1

6 

Utse och entlediga 

personuppgiftsombud 

KC SFS 1998: 204, § 36 

A1

7 

Tillfälliga förordnande av 

FC 

KD Vid längre ledighet 

KS§178/2008 

A1

8 

Yttrande över ansökan att 

bli antagen till 

hemvärnsman 

KC  

    

A1

9 

Beslut om att bestämma 

ändamål och medel för 

personuppgifter av mindre 

principiell betydelse 

KC PuL §§ 3 o 9 

A2

0 

Beslut att inte lämna ut 

information till den 

registrerade 

KC PuL § 27 

A2

1 

Avslag på eller förbehåll 

vid utlämnande av allmän 

handling  

 

 

 

KC 

 

Sekretesslagen 15 

kap,§6 

TF 2 kap, § 14  

A2

2 

Pröva att skrivelse 

inkommit i rätt tid jämte 

avvisa för sent inkommet 

överklagande 

KC FL § 24 

 Ekonomi   

E1 Utdelning ur stiftelser och 

fonder 

AU Enligt 

fondbestämmelser 

E2 Ansökan om permutation 

eller annan förändring av 

fonder 

Ekonomichef  

E3 Beslut om 

projektmedverkan med 

extern offentlig finansiär 

<Tre pbb eller en 

heltidstjänst 

Tre till fem pbb eller tre 

heltidstjänster 

 

 

 

Enhetschef 

 

AU 

 

 

E4 Beviljande av   
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sponsringsbidrag 

< ett pbb 

>Ett pbb 

 

Enhetschef 

AU 

E5 Beslutsattestanter inom 

KS verksamhetsområde 

-för budgetår 

-förändringar under året 

- för chefsekonom och   

ekonomichef 

 

 

AU 

Chefsekonom  

KD 

 

E6 Förnya borgensåtagande 

för företag och 

kommunalförbund 

ingående i 

kommunkoncernen vid 

omsättning av lån med 

tidigare beslut om 

kommunal borgen 

Ny formulering Peter A 

Ordf Enligt fastställd 

finanspolicy  

E7 Placering av 

donationsmedel 

Chefsekonom 

 

Efter samråd KD 

E8 Placering av 

pensionsmedel 

Chefsekonom Efter samråd KD 

och i enl med av KF 

beslutad 

placeringspolicy 

E9 Placering av 

överskottslikviditet 

Chefsekonom Efter samråd KD 

E10 Upptagande av nya lån, 

uppsägning och 

omsättning av befintliga 

lån samt på kommunens 

vägnar underteckna 

lånehandlingar 

 

Chefsekonom Inom av KF 

beslutad ram samt 

enligt finanspolicy 

 

 

E11 Bevilja ansökningar till 

KS om ekonomiska bidrag 

till föreningar etc med 

upptill 25 000 kr   

KD Riktlinjer KS 

§105/2002 

E12 Bokföringsmässig 

avskrivning av osäkra 

fordringar eller antagande 

av ackord 

-upp till ett  prisbasbelopp 

(pbb) 

 

 

 

 

Enhetschef/Ekonomich

ef 

Fordringar utställda 

inom KS 

verksamhetsområde 
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> ett pbb  

AU 

 

 

E13 Anstånd med betalning av 

kommunens fordringar 

Ekonomichef Som E9 

E14 Prövning av säkerhet för 

kommunens fordringar 

Chefsekonom  

E15 Anskaffningsbeslut inom 

ramen för internbudget 

inom enhet 

förvaltning 

Upphandla varor och 

tjänster inom ramen för 

budget 

 

 

 

 

Enhetschef/ 

Ekonomichef 

Ekonomichef 

 

 

 

Anskaffning < fem 

pbb liksom avrop på 

gällande ramavtal är 

verkställighet 

 

 

 

Anta leverantörer inom 

ramen för interkommunal 

inköpssamverkan 

 

 

KD  

E16 Försäljning av överbliven 

lös egendom utan särskild 

nytta för kommunen 

Ekonomichef Intern 

försäljning/byte är 

verkställighet 

E17 Avtal om leasing, hyrköp 

och därmed jämförbara 

avtal 

Ekonomichef Efter samråd 

Chefsekonom 

E18 Tilldelning av betalkort Chefsekonom  

 

 

 

 

 

 

   

 Organisation  Se not 1 

O1 Ändrad organisation 

till följd av ändrade 

ansvarsförhållanden 

beslutade av KF 

AU  

O2 Ändrad organisation 

inom 

KD Efter samråd AU 
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kommunledingskontor

et  
O3 Ändrad organisation 

på enhetsnivå 

Enhetschef Efter samråd KD 

 Personal   

P1 Anställning av 

ekonomichef, 

personalchef och 

kanslichef 

KD 

 

 

Efter samråd AU 

P2 Anställning av enhetschef KD  

 

 

 

P3 Anställning av övrig 

personal 

Enhetschef 

 

Efter samråd PC 

P5 Lönesättning vid 

nyanställning/omreglering 

av tjänst som 

KD och förvaltningschefer 

 

  

AU/KS 

 

 

 

 

 

 

AU fastställer 

förhandlingsutrymm

e och ger 

förhandlingsriktlinje

r.  

 

 

 

 

P6 

 

 

P5 för ekonomichef, 

personalchef, kanslichef, 

övriga 

enhetschefer 

 

KD  Efter samråd AU 

 

P7 P5 för övriga tjänster 

 

 

Enhetschef Efter samråd PC 

Lönepolicy och 

riktlinjer tillämpas 

P8 Löneöversynsförhandlinga

r/ 

Löneöversyn i samband 

med årlig 

revisionsförhandling  

För KD 

 

 

 

 

 

 

 

AU 

 

 

 

 

 

 

 

För P8, P9, P10 o 

P11 

AU fastställer 

förhandlingsutrymm

e och ger 

förhandlingsriktlinje

r 
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P9 

 

P8 för FC KD  

P10 

 

P8 för enhetschefer KD  

P11 Övriga tjänster PC 

 

 

P12 Lönetillägg  KD Efter samråd PC 

P13 Arbetsvärdering och 

befattningsbenämning 

PC  

P14 Uppsägning p g a 

arbetsbrist/personliga skäl/ 

avskedande 

PC Efter samråd KD 

P15 Avgångsvederlag  

upp t  o m 6 månader 

upp t o m 12 månader                

 

 

PC 

AU 

 

P16 Beviljande av ledighet för 

KD 

FC 

 

 

 

Enhetschefer 

 

 

 

Övrig personal 

 

Ordf 

KD 

 

 

 

FC 

 

 

 

Enhetschef 

< 3 mån. Längre tid 

AU 

Efter samråd 

nämndpresidium 

< 3 mån. Längre tid 

AU  

Även ledighet för 

fackliga uppdrag. 

Centrala uppdrag 

beslutas av PC 

P17 Förhandlingar inom ramen 

för; 

lokala kollektivavtal, 

tvisteförhandlingar 

MBL § § 11-14,19. 38 

samt central 

samverkansgrupp 

MBL på enhetsnivå 

 

 

 

PC 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

PC ersätter KD 

Riktlinjer KS 95-09-

13 §203 

 

Efter samråd PC 

P18 Diciplinära åtgärder 

avseende FC 

PC Efter samråd AU 

 

P19 Omplacering mellan 

förvaltningar 

PC Efter samråd 

berörda FC 

P20 Tjänstepensionsärenden PC  

P21 Gruppförsäkringar PC  
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P22 Kvarstående i tjänst efter 

uppnådd pensionsålder 

PC  

P23 Särskilda 

anställningsvillkor/ 

förmåner 

PC  

                                              

Not 1. 

 

Alla organisationsförändringar skall förhandlas enligt MBL och/eller gällande 

samverkansavtal. 

 

Förkortningar 

 

AU = kommunstyrelsens arbetsutskott 

NTM-utskott = Kommunstyrelsens utskott för näringslivs- turism- och miljöfrågor 

KD = kommundirektör 

FC = förvaltningschef 

EC= ekonomichef 

PC = personalchef 

KC = kanslichef 

 

Förkortningar Lag o författning mm 

 

pbb = prisbasbelopp (2015; 44 500 kr) 

FvL = Förvaltningslag (1986:223) 

Gyf = Gymnasieförordningen (2010:2039) 

KL = Kommunallag (1991:900) 

LOU = Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 

LSO = Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

OSL = Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PuL = Personuppgiftslagen (1998:204) 

SkL = Skadeståndslag (1972:207) 

SL = Skollagen (2010:800) 

SoL = Socialtjänstlag (2001:453) 

Sf = Skolförordningen (2011:185)) 

TF = Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TrF = Trafikförordning (1998:1276) 

 

 

Bilaga 1. 

 

Förteckning över delegater och ersättare  
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Bilaga 2. 

 

Exempel på verkställighet 

 

Exempel på ren verkställighet är: 

- Beslut om tidsbegränsad vikariatsanställning upp till 6 månader 

- Utfärdande av anställningsavtal och intyg. 

- Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp 

till 6 

månader. 

- Godkännande av uppsägning på egen begäran. 

- Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor med upp till 

3.500 kr (0,08 pbb)  

- Representation och uppvaktning (löpande, vardaglig under 2.500 kr (0,06 pbb) 

- Ledigkungörande av tjänst. 

- Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns. 

- Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär. 

- Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav 

- Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process 

- Söka och bevaka statsbidrag. 

- Bidragsgivning enligt fastställda normer 

- Utseende av firmatecknare för kommunen i fråga om postgiro, bank samt 

postförsändelser av alla slag 

- Anskaffning av varor, inventarier och tjänster upp till ½ basbelopp 

- Försäljning av lös egendom upp till ½ prisbasbelopp 

- Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter (begränsning om 

upphandling) 

- Förändringar av öppethållandetider 
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