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DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

Inledning 

Delegering innebär överlåtelse av beslutsrätt. Delegering kan ske både från kommunfullmäktige till 
nämnd (reglemente) och från nämnd till utskott, förtroendevald och anställd. Syftet med delegering 
av nämnds beslutsrätt är att dels avlasta nämnden rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare 
kommunal förvaltning genom att beslut med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut 
och överklagas därför på samma sätt som nämndens beslut. Delegaten har dock det fulla ansvaret 
för ärendets beredning och beslut. 

Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan inte ändras av nämnden. Däremot kan nämnden 
återkalla den givna beslutsrätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en 
viss delegat eller för ett visst ärende. 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På sådant sätt kan nämn-
den följa hur uppdraget att beslut i nämndens ställe har utförts. 

Beslut enligt delegation får endast ske inom av kommunfullmäktige fastställd budget. 

Delegering av ärenden  

Kommunallagen fastställer villkor för delegering (överlåtande) av beslutsrätten. Kommunstyrelsen 
får uppdra åt utskott eller ledamot inom nämnden eller åt enskild tjänsteman att fatta beslut på 
kommunstyrelsen vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. (Kap. 6, § 37 - 39 och 
kap. 7, § 5 - 9, KL) 

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet får inte delegeras. Inte 
heller får ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild delegeras, om de är av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt.  

Respektive nämnds och styrelses delegationsordning ska revideras löpande efter behov. 

Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening.  

Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att besluts-
fattaren har att göra vissa överväganden eller bedömningar. Från beslut ska skiljas löpande förbe-
redande eller verkställande åtgärder, vilka krävs för att verksamheten ska fungera.  

Syftet med att en styrelse kan delegera sin beslutanderätt är att den ska avlastas rutinbetonade 
ärenden. Mer tid ska istället ges till att styra verksamheten med mål, riktlinjer och uppföljning, samt 
strategiska frågor.  

Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsen delegation är juridiskt sett styrelsens beslut, vilket 
innebär att kommunstyrelsen har ett revisionsansvar. Delegationsbeslut ska anmälas till kommun-
styrelsen för kännedom.  
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Brådskande ärenden 

En nämnd får 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. 
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 

Vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro eller vid jäv inträder kommunstyrelsen förste vice ord-
förande och andre vice ordförande in som delegat i nämnd ordning. 

Vidaredelegation 

Kommunchef har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd inom kommunstyrelsen. Be-
slut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommunchef, som i sin tur ska an-
mäla besluten till kommunstyrelsen (7 kap. 6 och 8 § KL).  

Denna möjlighet har införts för att underlätta utveckling av målstyrning av verksamheten och smidiga 
lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom. Nämnden kan således genom beslut ge för-
valtningschef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Förvaltningschef får endast 
använda sin möjlighet till vidaredelegation på ett sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som 
har rätt att fatta beslut. 

Jäv 

Reglerna om jäv i 6 kap, § 28 – 32, KL gäller även vid delegationsbeslut. Delegaten får därför inte 
fatta delegationsbeslut i ärenden där delegaten är jävig. Om beslut fattas trots jäv kan beslutet 
komma att upphävas vid ett överklagande. Delegaten har en skyldighet att självmant anmäla jäv 
samt att i det sammanhanget överlämna ärendet till annan behörig delegat eller till kommunstyrel-
sen. 

Överklagande  

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade 
av kommunstyrelsen. Det sker med stöd av regler i kommunallagen och speciallagstiftning.  

Tiden att lämna överklagande är tre veckor. För överklagande som stödjer sig på kommunallagen 
räknas överklagandetiden från den tidpunkt när protokoll med det anmälda delegationsbeslutet an-
slogs. För övriga räknas tiden från den dag den klagande fick ta del av beslutet. 
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Delegationsordning kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Kommentar 

Med ersättare avses person som inträder som delegat vid ordinarie delegats frånvaro eller 
förhinder. I de fall där ersättare inte utsetts eller där såväl utsedd delegat som ersättare är 
frånvarande och det föreligger en brådskande situation fungerar även kommunchefen 
som ersättare (gäller alla ärendetyper). 

1. Administrativa frågor, avtalsfrågor, skolskjuts m m 

 Ärendetyp Delegat  Ersättare/Villkor 

1.1 
Beslut om tillstånd att använda kommunens he-
raldiska vapen enligt lagen om skydd för vapen 
och vissa andra officiella beteckningar.  

Kommunikatör Kommunchef 

1.2 
Ombud att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag 

Kommunchef Ekonomichef 

1.3 Prövning av frågan om en skrivelse har inkom-
mit i rätt tid enligt § 24 förvaltningslagen Registrator Kommunsekrete-

rare 

1.4 
Skriftliga beslut i frågor om utlämnande av all-
män handling och prövning enligt offentlighets- 
och sekretesslagen (SFS 2009:400, kap 15:6 ) 

Kommunchef Ekonomichef 

1.5 
Beslut om kommunstyrelseförvaltningens orga-
nisatoriska indelning utom i ärenden av större 
vikt eller av principiell betydelse.  

Kommunchef  

1.6 

Yttrande till länsstyrelsen över ansökningar om 
allmän kameraövervakning. Gäller inte ansök-
ningar rörande omfattande övervakning, ansökningar 
där betydande risk för integritetskränkning föreligger 
eller i frågor av principiell betydelse 

Kommunsekreterare Teknisk chef 

1.7 Teckna verksamhetsanknutna avtal inom angi-
ven budgetram (gäller ej hyresavtal) 

Verksamhetschef/ 
budgetansvarig Kommunchef 

1.8 Teckna hyresavtal  Teknisk chef Kommunchef 

1.9 

I sådana mål och ärenden, där det ankommer 
på kommunstyrelsen att föra talan, på kommu-
nens vägnar träffa överenskommelse om betal-
ning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

Kommunchef 
Ekonomichef 

Delegat bestäms 
av ärendets art 

1.10 Flyttat till 4,10   
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 Ärendetyp Delegat  Ersättare/Villkor 

1.11 Flyttad till 4.11   

1.12 Informationsägare Respektive chef/ 
verksamhetsansvarig Ekonomichef 

1.13 

Besluta om eller avslå rätten till skolskjuts enligt 
gällande skolskjutsreglemente avseende försko-
leklass, grundskola, grundsärskola och gymnasi-
esärskola 

Verksamhetsansvarig  
trafik Kommunchef 
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2. Ekonomifrågor 

 Ärendetyp Delegat  Ersättare/Villkor 

2.1 Placering av donationsmedel Ekonomichef Kommunchef 

2.2 Beslut om undertecknanderätt avseende plus-
giro och koncernkonto samt förvaltade fonder. Ekonomichef Kommunchef 

2.3 
Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanfö-
ring och relaxation av inteckningar samt utbyte 
av pantbrev 

Ekonomichef Kommunchef 

2.4 Enligt beslutad borgen vad avser omsätt-
ning/omplacering av redan befintliga lån Ekonomichef Undertecknas av 

firmatecknare 

2.5 
Uppta lån som fullmäktige beslutat, eller som 
utgör omsättning/omplacering av befintliga lån, 
och utfärda behövliga förbindelser. 

Ekonomichef Undertecknas av 
firmatecknare 

2.6 Omfördelning av medel inom olika verksam-
hetsområden inom driftbudgeten Kommunchef  Ekonomichef 

2.7 
Omfördelning av medel inom kommunstyrel-
sens investeringsbudget understigande 
500 000 kronor per objekt 

Kommunchef Ekonomichef 

2.8 
Omfördelning av medel inom teknikområdets 
investeringsbudget understigande 500 000  
kronor per objekt 

Teknisk chef Ekonomichef 

2.9 Utse beslutsattestanter på verksamhetsnivå Kommunchef Ekonomichef 

2.10 

Avskrivning av fordringar understigande 20 000 
kronor utan att rättsliga åtgärder är vidtagna 
och där principiella skäl inte föranleder annat 
och som hänför sig till kommunstyrelsens för-
valtningsområde  

Ekonomichef Kommunchef 
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3. Fastighetsfrågor 

 Ärendetyp Delegat  Villkor/Anmärk-
ning 

3.1 
Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av mark 
för villa eller egnahemsbebyggelse (inom plan-
lagt område) 

Teknisk chef Kommunchef 

3.2 

Beslut i samband med pågående byggnadsar-
beten och entreprenader. Såsom utseende av 
kontrollant, beställarombud, besiktningar, efterarbe-
ten och godkännande, prövning av försäkringsavtal 
samt prövning av borgen eller annan säkerhet 

Teknisk chef Kommunchef 

3.3 
Yttrande i planfrågor och bebyggelsefrågor 
och över remisser från statliga och kommunala 
organ. 

Teknisk chef Kommunchef 

3.4 Framställan till kommunala och statliga organ i 
planärenden och bebyggelsefrågor Teknisk chef Kommunchef 

3.5 

Upphandling av entreprenad rörande kommu-
nens fastigheter, gatulednings- eller liknande 
anläggningsarbeten (nya om- och tillbyggna-
der samt reparations- och underhållsarbeten) 
inom angiven budgetram. 

Teknisk chef  
 

Kommunchef 
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4. Dataskyddsförordningen (2016:679, GDPR)  

 Ärendetyp Delegat  Ersättare/Anmärk-
ning 

4.1 

Beslut att vägra tillmötesgå den registrerades 
begäran att utöva sina rättigheter enligt art. 15-
22 när det inte är möjligt att identifiera den re-
gistrerade. Art 12.2 

Kommunchef Ekonomichef 

4.2 

Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande 
av information till den registrerade vidd kompli-
cerad begäran, max. ytterligare 2 månader. Art 
12.3 

Kommunchef Ekonomchef  

4,3 Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av 
den registrerades begäran. Kommunchef Ekonomichef 

4.4 Beslut att vägra rättelse eller komplettering av 
den registrerades personuppgifter. Art 16 

Kommunchef Ekonomichef 

4,5 
Beslut att vägra den registrerades begäran om 
radering (rätten att bli bortglömd).´Art 17.1 - 3 Kommunchef Ekonomichef 

4,6 
Beslut att vägra den registrerade rätten till be-
gränsning av behandling. Art 18.1-3 Kommunchef Ekonomichef 

4.7 
Beslut att vägra den registrerade rätten till da-
taportabilitet. Art 20. 1-4 Kommunchef Ekonomichef 

4.8 

Beslut att inte anmäla en personuppgiftsinci-
dent till tillsynsmyndigheten när det är osanno-
likt att personuppgiftsincidenten medför en risk 
för fysiska personers rättigheter och friheter. 
Art 33.1 

Kommunchef  

4.9 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Kommunchef Ekonomichef 

4.10 Utse dataskyddsombud. Art 37.1 Kommunchef Ekonomichef 

 
Fastställa taxa enligt dataskyddsförordningen.  
(Art. 12.5., art 15.3, 2 kap. 5 § KL, 5 kap. 1 KL)  Beslutas av fullmäktige  
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