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Delegationsordning från kommunstyrelsen 
 
Delegationsordning inom verksamhetsområdena under kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Personal och förhandlingsverksamhet 
 

Nr Beslut Delegat Anmärkning                       

1.  Godkännande av centrala 

kollektivavtal 

 

Kommundirektör  

2.  Beslut om lokala kollektivavtal 

med undantag för beslut i 

enskilt ärende. 

 

KSAU  

3.  Anställning av underställd 

personal inom fastställd budget 

  

Kommundirektör 

Sektorchefer 

Enhetschefer  

Vid anställning av  

enhetschef ska resp.  

utskott informeras 

 

4.  Anställning av sektorchefer Kommundirektör 

 

Vid anställning av sektorchefer 

ska samråd med arbetsutskottet ske 

5.  Beslut om löneutrymme vid årlig 

lönerevision 

 

KSAU  

6.  Lönesättning av underställd 

personal enligt antagen 

förhandlingsordning inom 

beslutat löneutrymme 

 

Kommundirektör 

Sektorchefer 

 

Får vidaredelegeras 

7.  Lönesättning av kommundirektör 

 

KSAU  

8.  Tjänstledighet för underställd 

personal enligt antagen policy 

Kommundirektör 

Sektorchefer 

 

Får vidaredelegeras 

9.  Uppsägning av personliga skäl 

och avsked 

 

Kommundirektör, 

Personalchef 

 

10.  Övriga disciplinåtgärder 

 

Kommundirektör, 

Personalchef 

 

 

11.  Uppgörelser i enskilda ärenden 

 

Kommundirektör, 

Personalchef 

 

 

12.  Uppsägning på grund av 

arbetsbrist 

 

Kommundirektör, 

Personalchef 

 

13.  Ianspråktagande av ledig tjänst 

för omplacering 

 

Kommundirektör, 

Personalchef 

 

 
Ekonomiadministration 

 
Nr  Beslut Delegat Anmärkning 

14.  Hänskjuta tvistig fordran till 

rättegång samt anta ackord, 

ingå förlikning eller träffa annan 

Kommundirektör, 

Ekonomichef 
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överenskommelse om betalning 

av del av sådan fordran 

 

15.  Uppta lån samt konvertering/om-

placering av lån inom ramen för 

årligt beslut av fullmäktige. 

Försäkringsinstrument, endast i 

syfte att minska eller sprida ev 

risker vid upplåning och 

medelsplacering 

 

Ekonomichef, 

Kommundirektör 

Enligt särskilda tillämpnings- 

föreskrifter från Ks 

16.  Placering av värdepapper och 

villkor för inlåning i bank 

 

Kommundirektör, 

Ekonomichef 

 

17.  Tilldelningsbeslut vid 

upphandling av varor, tjänster 

och entreprenader inom ramen 

för givna anslag 

 

Kommundirektör, 

Sektorchefer, 

Teknisk chef, VA- och 

renhållningschef 

 

 

 

Inom respektive verksamhet 

18.  Tilldelningsbeslut och teckna 

avtal vid upphandling av 

byggentreprenörer, varor och 

tjänster där värdet för 

avtalstiden ligger mellan 

500 000 kr och 5 000 000 kr 

 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Sektorchefer, Teknisk 

chef, VA- och 

renhållningschef 

 

 

Inom respektive verksamhet 

 

19.  Teckna avtal för 

byggentreprenörer, varor och 

tjänster där värdet för 

avtalstiden ligger mellan 

500 000 kr och 5 000 000 kr 

Kommundirektör, 

Ekonomichef, 

Sektorchefer, Teknisk 

chef, VA- och 

renhållningschef 

 

Inom respektive verksamhet 

 

20.  Tecknande och uppsägning av 

leasingavtal där värdet för 

avtalstiden ligger mellan 

500 000 kr och 5 000 000 kr 

 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Sektorchefer, Teknisk 

chef, VA- och 

renhållningschef 

 

Inom respektive verksamhet 

 

21.  Förlängning av avtal med 

förlängningsklausul 

 

Kommundirektör, 

Ekonomichefer, 

Sektorchef, Teknisk 

chef, VA- och 

renhållningschef 

Inom respektive verksamhet 

 

  

Samhällsbyggnad 

 
Nr  Beslut Delegat Anmärkning 

22.  Tillstyrkan av förvärvstillstånd 

enligt jordförvärvslagen 

(1979:230) 

 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Ersättare är Kommunstyrelsens  

1:e vice ordf resp 2:e vice ordf 

23.  Dispens från lokal trafikföreskrift 

och tillfällig lokal trafikföreskrift 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef 

Plan och byggchef 

Får vidaredelegeras 
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24.  Ansökan om samt godkännande 

av lantmäteriförrättningar 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef 

  

Får vidaredelegeras 

25.  Avtal avseende servitut, 

ledningsrätt eller annan 

nyttjanderätt i annan tillhörig 

fastighet, maxbelopp 100 000 

kronor 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef  

Får vidaredelegeras 

26.  Avtal vid tillämpning av 

bestämmelserna i 

fastighetsbildningslagen, belasta 

kommunens mark med servitut, 

ledningsrätt eller upphäva sådan 

tillkommen rätt 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef  

 

27.  Försäljning av tomt för 

villabebyggelse inom planlagt 

område  

.  

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef 

 

 

 

28.  Uthyrning och utarrendering av 

bostäder och lokaler.  

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef 

  

 

29.  

 

 

Uthyrning och utarrendering av 

mark i högst 5 år 

 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef 

 

 

 

 

30.  Tillstånd till tillfälligt nyttjande av 

allmän platsmark 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef 

 

Får vidaredelegeras 

31.  Anslutning till allmän va-

anläggning inom 

verksamhetsområdet 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef  

Får vidaredelegeras 

32.  Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef 

 

Får vidaredelegeras 

33.  Ansöka om 

planbesked/planläggning av 

kommunala fastigheter med stöd 

av gällande ÖP 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef  

 

Får vidaredelegeras 

34.  Ansöka om 

planbesked/planläggning av 

kommunala fastigheter utan stöd 

i gällande ÖP  

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef 

 

Får vidaredelegeras 

35.  Ansöka om bygglov för åtgärder 

på kommunala fastigheter 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef  

 

Får vidaredelegeras 

36.  Flyttning av fordon Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef 

Enligt förordning (1982:198) om 

flyttning av fordon i vissa fall samt 
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lag (1982:129) om flyttning av 

fordon 

 

Får vidaredelegeras 

 

37.  Redaktionella ändringar av 

gränsdragningslista med 

bilagor för internhyresavtal 

mellan fastighetskontoret och 

interna hyresgäster 

 

 

 

Kommundirektör, 

Teknisk chef, Plan- 

och byggchef 

 

Beslutad av KS 2019-09-09 § 177 

Skolskjuts och färdtjänst 
 

38.  Kostnadsfri skolskjuts för  

elever som är i behov av 

särskilt stöd 

 

Kommundirektör, 

Arbetsledare 

gatukontoret, 

Arbetsledare 

medborgarservice 

Enligt skollagen 11 kap § 31-32 och 

§ 39. Överklagas till förvaltnings-

rätten skollagen kap 28  

 

Får vidaredelegeras 

 

39.  Kostnadsfri skolskjuts för 

elever som inte är i behov 

av särskilt stöd 

 

Kommundirektör, 

Arbetsledare 

gatukontoret, 

Arbetsledare 

medborgarservice 

Enligt skollagen kap 10 § 32-33 och 

40. Överklagas till förvaltningsrätten 

skollagen kapitel 10 och 28.  

 

Får vidaredelegeras 

 

40.  Färdtjänst inklusive beslut 

om ledsagare och fordonstyp 

enligt riktlinjer – vid avvikelse 

från riktlinjer 

 

Kommundirektör, 

Arbetsledare 

gatukontoret, 

Arbetsledare 

medborgarservice 

Enligt lag om färdtjänst 

Överklagas till förvaltningsrätten, 

§ 16 

 

Får vidaredelegeras 

 

41.  Riksfärdtjänst 

 

Kommundirektör, 

Arbetsledare 

gatukontoret, 

Arbetsledare 

medborgarservice 

 

Enligt lag om färdtjänst 

Överklagas till förvaltningsrätten, 

§ 13 

 

Får vidaredelegeras 

 

 

Fritid och kultur 
 

Nr  Beslut Delegat Anmärkning 

42.  Bidrag till 

ungdomsorganisationer inkl 

Valdemarsvikskorpen, 

pensionärs- och 

handikapporganisationer enligt 

fastställda normer 

 

Kommundirektör, 

Arbetsledare 

medborgarservice  

Får vidaredelegeras 

43.  Bidrag till kulturföreningar eller 

motsvarande enligt fastställda 

bidragsnormer 

 

Kommundirektör, 

Kultur- och 

bibliotekschef 

  

  

44.  Bidrag till studieorganisationer 

enligt regler om kommunala 

Kommundirektör, 

Kultur- och 

bibliotekschef 
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bidrag till folkbildningens 

främjande 

 

  

45.  Lotteriärenden 

- Registrering och 

tillståndsgivning enligt 

lotterilagen 

- Utse lotterikontrollanter 

Kommundirektör, 

Arbetsledare 

Medborgarservice 

Får vidaredelegeras 

 

Allmänt 
 

Nr Beslut Delegat Anmärkning  
46.  Föra kommunens talan i domstol 

och/eller besluta att utse och ge 

fullmakt till ombud att föra 

kommunens talan, avge yttrande 

med mera i domstol 

 

Kommundirektör, 

Ekonomichef 

 

Gäller inte där beslut av nämnden  

i dess helhet eller av fullmäktige  

har överklagats 

47.  Rättelse av skrivfel enligt 

förvaltningslagen § 36 

 

Den som har fattat 

ursprungsbeslutet 

 

Redaktionella rättelser är 

verkställighet 

 

48.  När ett beslut får eller ska 

ändras enligt förvaltningslagen 

§§ 37–39 

 

Den som har fattat 

ursprungsbeslutet 

 

49.  Pröva om ett överklagande har 

kommit in i rätt tid enligt 

förvaltningslagen § 45 

 

Den som fattat 

ursprungsbeslutet 

 

 

50.  Besluta om avvisning av 

överklagande som kommit in för 

sent enligt förvaltningslagen § 

45 

 

Den som har fattat 

ursprungsbeslutet 

 

 

51.  Beslut om att inte lämna ut 

allmän handling och prövning 

enligt tryckfrihetsförordningen 

samt offentlighets- och 

sekretesslagen 

Kommundirektör, 
Sektorchefer, 
Ekonomichef, 
Personalchef, 
Enhetschefer/Rektore
r 

Var och en inom sitt 

ansvarsområde. Överklagas till 

Kammarrätten OSL 6 kap § 7. Det 

är den tjänsteman som handlägger 

ärendet som prövar om handlingen 

ska lämnas ut. 

 

52.  Beslut om att avgift ska betalas 
helt eller delvis innan avskrift 
eller kopia av allmänna 
handlingar lämnas ut enligt OSL 
6 kap 1a § 
 

Kommundirektör, 
Sektorchefer, 
Ekonomichef, 
Personalchef, 
Enhetschefer/Rektore
r 
 

 

53.  Beslut om förbehåll som 
inskränker den enskildes rätt att 
lämna uppgiften vidare eller 
utnyttja den vid utlämnande av 
handling som omfattas av 
sekretess enligt OSL 10 kap 14 
§ 
 

Kommundirektör  

54.  Besluta om att lämna ut allmän 
handling belagd med sekretess 
som rör enskilds förhållande, till 
enskild eller annan myndighet, 

Kommundirektör  
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där den enskilde har samtyckt till 
att handlingen lämnas ut enligt 
OSL 12 kap 1-2 §§ 
 

55.  Beslut på kommunstyrelsens 

vägnar i ärenden som är så 

brådskande att styrelsens 

avgörande inte kan avvaktas 

 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

 

56.  Utse säkerhetsskyddschef 

 

Kommundirektör  

57.  Beslut om förbud helt eller delvis 

mot eldning utomhus samt om 

liknande förebyggande åtgärder 

 

Kommundirektör 
 

58.  Yttrande om antagning till 

hemvärnsman 

 

Kommundirektör  

 

59.  Yttrande enligt 

kamerabevakningslag 

2018:1200 

  

Kommundirektör   

 

  

60.  Beslut i dröjsmålstalan 

enligt 12 § förvaltningslagen 

 

Kommundirektör 

Sektorchefer 

 

61.  Teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Kommunstyrelsens 

ordförande, 

Kommundirektör, 

Sektorchefer 

Sker i samråd med 

dataskyddsombudet/GDPR-

samordnaren 

 

Var och en inom sitt ansvarsområde 

där tillhörande avtal har 

undertecknats 

62.  Utse dataskyddsombud 

 

Kommundirektör  

63.  Beslut/bedömning om anmälan 

av personuppgiftsincident 

 

Kommundirektör, 
Sektorchefer, 
Ekonomichef, 
Personalchef 
 

Sker i samråd med 

dataskyddsombudet/GDPR-

samordnaren 

 

64.  Fastställande av 

konsekvensbedömning 

Kommundirektör, 
Sektorchefer, 
Ekonomichef, 
Personalchef 
 

Sker i samråd med 

dataskyddsombudet/GDPR-

samordnaren 

 

65.  Beslut om förlängning av 

utlämnande av registerutdrag till 

den registrerade. 

 

Kommundirektör, 

Sektorchefer, 

Ekonomichef, 

Personalchef 

 

Sker i samråd med 

dataskyddsombudet/GDPR-

samordnaren 

 

66.  Beslut om att vägra tillmötesgå 

begäran om registerutdrag. 

Kommundirektör, 

Sektorchefer, 

Ekonomichef, 

Personalchef 

Sker i samråd med 

dataskyddsombudet/GDPR-

samordnaren 

 

 


