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Delegering 
 
Delegering från styrelse och nämnd 
 
I kommunallagen (KL) 6:33 stadgas att en nämnd får uppdra åt:  

• ett utskott,  
• en ledamot, eller ersättare eller  
• en anställd hos kommunen  

 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
 
Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens/nämndens 
ställe. 
 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (KL 6:34): 
 

1. I 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 beskaf-

fenhet eller annars av större vikt,  
 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
 

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68) 
 
Obligatorisk anmälningsskyldighet 
 
Beslut på delegation ska anmälas till styrelsen/nämnden. Besluten ska anmälas på nästföl-
jande sammanträde. 
 
Anmälan sker genom att besluten skrivs in på en delegationslista. Listan delges kommunsty-
relsen vid varje sammanträde. 
(KL 6:35). 
 
Brådskande ärenden 
 
Nämnden får uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som styrelsen/nämnden har utsett 
att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid styrelsens/nämndens nästa sammanträde. 
(KL 6:36) 
 
Vidaredelegation 
 
Om styrelsen, en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvalt-
ningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får styrelsen och nämnden 
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överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller 
i någon av de samverkande kommunerna att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till 
förvaltningschefen som i sin tur anmäler besluten till styrelsen/nämnden. 
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Nr Ärende Författni
ng /  
avtal 

Kommentar/ 
villkor 

Delegat 

     
 Allmänna ärenden 

 
   

 Besluta i ärenden som är så 
brådskande att kommunstyres-
lens avgörande inte kan avvak-
tas. Gäller även beslut i ärenden 
av mindre vikt eller av icke 
principiell natur. 
 

6:36 KL  Kommunstyrelsens ordfö-
rande 

 Utfärdande av fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter, vid 
förrättningar av skilda slag samt 
ingående av förlikning 
 

  Kommunchef 
Ersättare: kommunstyrelsens 
ordförande 

 Avge yttrande till domstol på 
kommunens vägnar 

  Ksau 
Ersättare: kommunstyrelsens 
ordförande 
 

 Yttrande över enklare remisser 
där sakkunskap efterfrågas, 
enkäter och dyl.  
 

  Sakkunnig tjänsteman 

 Beslut att inte yttra sig över 
remisser 
 

  Ksau 

 Yttranden som på grund av 
ärendets innehåll kan bedömas 
utan behandling i KS 
 

  Förvaltningschef 

 Kommunstyrelsens förtroen-
devaldas deltagande i kurser, 
konferenser och dylikt 
 

   

 Upp till en vecka 
 

  Kommunstyrelsens ordf 
Ersättare: kommunstyrelsens 
vice ordförande 
 

 En vecka eller därutöver 
 

  Ksau 

 Registrering av lotterier enligt 
lotterilagen 
 

  Kommunchef med rätt till 
vidaredelagation 

 Myndighetsprövning av begä-
ran om utlämnande av allmän 
handling hos kommunstyrelsen 
 
 

2:14 TF 
OSL 

 Kommunchef, förvaltnings-
chef och kommunjurist 
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 Avgöra om ett besvär kommit 
in i rätt tid samt avvisa för sent 
inkommet överklagande  
 

24§ FL 
 

 Kommunchef och kommunju-
rist  

 Polisanmälan av brott mot 
kommunen 
 

  Kommunchef och förvalt-
ningschef med rätt till vidare-
delegation 
 

 Ekonomiska ärenden 
 

   

 Placering av donationsmedel    Chefsekonom 
 

 Utdelning ur donationsfonder 
 

  Ksau 

 Utdelning av kommunala sti-
pendier i den mån detta ej dele-
gerats till annan kommunalt 
organ 
 

  Ksau 

 Yttrande över folkbokföringsä-
rende/skatteärende 
 

  Administrativ chef med rätt 
till vidaredelegation 
 

 Överklagande av folkbokfö-
ringsärende/skatteärende 
 

  Chefsekonom 

 Besluta i ärenden om icke peri-
odiska återkommande bidrags-
ansökningar upp till 10.000 
kronor 
 

 Samråd ska med 
övriga kommu-
nalråd innan 
beslut fattas 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande  

 Anstånd med betalning av 
kommunens fordringar i högst 
sex (6) månader samt avskriv-
ning av kommunens fordringar 
intill ett belopp av 10.000 kro-
nor 
  

  Chefsekonom 

 Anstånd med betalning av 
kommunens fordringar över sex 
(6) månader samt avskrivning 
av kommunens fordringar intill 
ett belopp av 50.000 kronor för 
varje särskilt fall 
 

  Ksau 

 Ansökan om externa medel 
(inkl EU-medel) för projekt- 
och utvecklingsarbete m m 
 

  Kommunchef 
 

 Leasingavtal 
 

  Chefsekonom 

 Fastställande av förteckning 
över beslutsattestanter och er-
sättare inom kommun styrel-

  Administrativ chef med rätt 
till vidaredelegation 
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sens förvaltning 
 

 

 Godkännande av ersättning från 
försäkringsbolag 

 

  Chefsekonom  
Ersättare: Kommunchef 

 Beslut om avgiftsbefrielse för 
ideella föreningar avseende 
bygglov- och bygganmälan 

 Villkor se  
KF § 8/2010-02-
16 
Beslut ska anmä-
las till KS och 
delges ekonomi-
kontoret 

Kultur- och fritidschef 
Ersättare: Utvecklingsledare 
inom kultur och fritidsförvalt-
ningen 

 Fastigheter, tomter, försälj-
ning, uthyrning 
 

   

 Försäljning av bostadstomter i 
enlighet med fastställd taxa  
 

  Teknisk chef 

 Försäljning av industritomter 
upp till 3000 kvm inom detalj-
planelagt område i enlighet med 
fastställd taxa 
 

  Teknisk chef 

 Upplåtelse av nyttjanderätt till 
kommunens mark i högst två år 
 

  Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 

 Uthyrning och inhyrning av 
lägenheter och lokaler i kom-
munala fastigheter 
 

  Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 
 

 Yttrande till bygg- och miljö-
nämnden angående ansökan om 
bygglov 
 

  Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 

     
 Föra talan vid lantmäteriförrätt-

ningar med rätt att ingå över-
enskommelser i dessa ärenden 
 

  Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 

 Besluta i bostadsanpassningsä-
renden enligt bostadsanpass-
ningslagen 
 

Lag(1992:1
574) om 
bostadsan-
passnings-
bidrag mm. 
 

 Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 

 Upphandling och anskaff-
ningsbeslut 
 

   

 Upphandling av budgeterade 
medel till högsta värde av 
800 000 kronor 
 

  Förvaltningschef 
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 Upphandling som anslagstäcks 

av budgeterade medel över 
800 000 kronor 
 

  Ksau 
 

 Upphandling som anslagstäcks 
av budgeterade medel över 
800 000 kronor och som rör 
teknisk verksamhet 
 

  Tekniskt utskott 
Ersättare: Ksau 

 Besluta om att delta i samord-
nade upphandlingar 
 

  Teknisk chef och upphand-
lingsstrateg 

 Tecknande av kommungemen-
samma upphandlingsavtal till 
ett högsta värde av 800.000 
kronor 
 

  Förvaltningschef 
 
 

 Godkännande beslut och teck-
nande av avtal med utförare 
inom daglig verksamhet 
inom ramen för Lagen om 
valfrihetssystem, LOV.  
 

  Administrativ chef 
Ersättare: kommunjurist  
 

 Kommunstyrelsen som löne-
myndighet 
 

   

 Beslut om beviljande av kom-
munalt lönebidrag 
 

  Enhetschef för enheten för 
arbete och sysselsättning 
 

 Skydds-, säkerhets och total-
försvarsärenden 
 

   

 Yttrande angående antagande 
av hemvärnsmän 

  Kommunstyrelsens ordfö-
rande 
Ersättare 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen 
 

 Trafikuppgifter 
 

   

 Trafikuppgifter som avses i Lag 
(1978:234) om nämnder för 
vissa trafikfrågor 

1§ Lag 
(1978:234) 
om nämnder 
för vissa 
trafikfrågor. 
 
Lag 
(1975:88) 
med be-
myndig-
ande att 
meddela 

 Tekniskt utskott 
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föreskrifter 
om trafik, 
transporter 
och kom-
munikat-
ioner, p8 
 

 Avge yttrande över regionala 
och statliga myndigheters ären-
den angående trafikföreskrifter 
(exempelvis hastighetsbegräns-
ningar) 
 

  Teknisk chef 

 Beslut om tillfälliga lokala tra-
fikföreskrifter 

  Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 
 

 Beslut om undantag från lokala 
trafikföreskrifter avseende 
långa, breda, tunga transporter 
med stöd av trafikförordningen 
 

13 kap. 3§ 
punkt14. 
Trafikför-
ordningen 
(1998:1276) 
 

 Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 
 

 Beslut om undantag från övriga 
trafikföreskrifter med stöd av 
trafikförordningen. 
 

13 kap. 3§ 
Trafikför-
ordningen 
(1998:1276) 
  

 Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 
 

 Beslut om särskilda undantag 
för rörelsehindrade (parkerings-
tillstånd) med stöd av trafikför-
ordningen 
 

13 kap. 8§ 
Trafikför-
ordningen 
(1998:1276) 
  

 Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 
 

 Beslut om uppsättning av såd-
ana vägmärken och skyltar som 
enligt vägmärkesförordningen 
ej kräver lokal trafikföreskrift 
 

  Teknisk chef med rätt till 
vidaredelegation 
 

 Besluta om lokala trafikföre-
skrifter där tekniskt utskott 
fattar principbeslut om delega-
tens beslutanderätt endast inne-
fattar tillämpning eller verkstäl-
lighet av den antagna principen 
 

  Teknisk chef 
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