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Inledning 
Om delegation 
Delegation innebär att en delegat ges rätt att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. Delegationsrätten kan ges till antingen ledamot/ersättare, 
utskott eller åt en anställd hos kommunen. När en delegat får delegationsrätt innebär det ansvar för handläggning och själva beslutsfattandet. Däremot 
har kommunstyrelsen kvar det övergripande ansvaret för sakområdet och kan ta tillbaka delegationen.  

Delegationsbeslut som är fattade enligt denna delegationsordning skall följa Uppvidinge kommuns mall för delegationsbeslut. Delegationsbeslut ska 
undertecknas av delegaten, diarieföras samt återrapporteras till kommunstyrelsen.  

Förbud mot att delegera beslut av följande slag enligt 6 kap. 38 § KL: 

1. 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 beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Jäv 
Av 6 kap 28-32 § kommunallagen följer att delegaten inte får besluta i ärenden som denne kan anses jävig. När jäv eller annat förfall föreligger får 
kommunchefen fatta beslut om det inte finns en angiven ersättare.  

Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas (återrapporteras) till kommunstyrelsen så snart det är möjligt. Varje beslutspunkt tydliggör om 
det finns krav på delegationsbeslut samt om det ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Varje avdelning ska inkomma med en lista över 
delegationsbeslut till kansliet senast en vecka innan kommunstyrelsens sammanträde, då avseende föregående månads delegationsbeslut. Av listan ska 
det framgå vilken avdelning, vem som fattat beslutet, när beslutet är fattat, vad för beslut som fattats och enligt vilken punkt i delegationsordningen 
som beslutet är fattat. Överklagbara beslut som inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen ska tillkännages på anslagstavlan. 

Överklagan av beslut fattade på delegation 
Beslut fattade på delegation kan överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.  
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Delegat och ersättare 
Ersättare för delegat har samma beslutanderätt som delegaten. Delegationen förutsätter att ersättare träder in vid tillfällen då delegat inte har möjlighet 
att fatta beslut.  

Delegering eller verkställighet 
I den kommunala verksamheten finns en mängd ställningstaganden och avgöranden som inte är beslut i lagens mening utan ren verkställighet eller 
förberedande åtgärder. Kännetecknande för beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden eller bedömningar. För att klassificeras som ren verkställighet får det alltså inte finnas utrymme för självständiga bedömningar. 
Kännetecknande för verkställighet är interna beslut och ställningstaganden som avser den inre verksamheten och beslut i den löpande driften. Det kan 
gälla frågor som styrs av regler, riktlinjer, arbetsbeskrivningar, ekonomi/personalhandbok och rutinbeskrivningar. Det kan även gälla beslut som följer 
direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger utrymme för självständiga överväganden. Som exempel kan nämnas 
fakturering, avgiftsdebitering enligt beslutad taxa, avrop från ramavtal, utbetalning av bidrag enligt beslut, inköp inom fastställda budgetramar om 
kostnaden understiger gränsen för direktupphandling samt beviljande av ledigheter som styrs av lagar eller avtal.  

 

AB Allmänna bestämmelser 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LOU Lagen om offentlig upphandling  

GDPR Dataskyddsförordningen  

Ksau Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kspu Kommunstyrelsens personalutskott 

Kstu Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Kskfu Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

Kln Krisledningsnämnden 

Kso Kommunstyrelsens ordförande 

Ksvo Kommunstyrelsens vice ordförande 
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1. Allmänna frågor 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 

1.1 

Beslut om besvarande av remisser, 

samråd, framställningar, skrivelser med 

mera som inte är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

X Ksau   

1.2 

Beslut att avstå från besvarandet av 

remisser, samråd, framställningar, 

skrivelser med mera som inte är av 

principiell beskaffenhet 

X Kso Ksvo  

1.3 

Avge yttrande över förslag till 

detaljplaner, områdesbestämmelser och 

liknande i ärenden 

X Kommunchef 

Planerare, 

Samhälls-

servicechef 

Med rätt till vidaredelegering till ersättare. 

1.4 

Undertecknande av avtal, kontrakt, 

skrivelser och andra handlingar som 

beslutas av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och dess utskott 

 
Kommunstyrelsens 

firmatecknare 
 Enligt KS 2019-08-13 § 163. 

1.5 

Undertecknande av avtal, kontrakt, 

skrivelser och andra handlingar avseende 

löpande ärenden inom det egna 

verksamhetsområdet 

 

Kommunchef, 

förvaltningschef, 

avdelningschef, 

enhetschef 

 

I övrigt betraktas verkställighet till den som 

har rätt att ingå avtal också undertecknar 

detsamma. 

1.6 
Utfärda fullmakt för att föra kommunens 

talan inför domstol och andra 
X Kso  Vid lantmäteriförrättning se 6.17. 
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myndigheter samt vid förrättningar av 

olika slag 

1.7 

Ärenden så brådskande att 

kommunstyrelsens beslut inte kan 

inväntas, enligt kommunallagen 6 kap § 

39. 

X Kso Ksvo  

1.8 Utlämnande av allmän handling  

Berörd 

handläggare/tjänste-

person 

 
Att lämna ut en allmän handling är att 

betrakta som verkställighet.  

1.9 Besluta om ej utlämnande av handling X 
Kommunchef, 

förvaltningschef 

Kommun-

sekreterare 

OSL. 

Med rätt till vidaredelegering till ersättare. 

1.10 

Besluta om förskottsbetalning av 

fastställd avgift, helt eller delvis, för en 

kopia av en allmän handling innan den 

lämnas ut 

X Kommunchef 
Kommun-

sekreterare 

I enskilda fall, exempelvis om det gäller ett 
större antal handlingar eller på annat sätt är 
omfattande (resurskrävande). 

Med rätt till vidaredelegering till ersättare. 

1.11 Beslut om sekretessmarkering X 
Kommunchef, 

förvaltningschef 

Kommun-

sekreterare 

OSL 5 kap. 5 §. 

Med rätt till vidaredelegering till ersättare. 

1.12 
Besluta om tillstånd att använda 

kommunens heraldiska vapen 
X 

Kommunikations-

ansvarig 
Kommunchef  

1.13 
Beslut om huruvida tjänsteperson är 

jävig 
X Kommunchef   

1.14 
Beslut om huruvida kommunchef är 

jävig 
X Kso   
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1.15 
Besluta om vem som ska vara 

kommunstyrelsens arkivansvarig 
X Kommunchef   

1.16 
Föreslå förordnande om borgerlig 

vigselförrättare till Länsstyrelsen 
X Ksau   

1.17 
Val av internkontrollrepresentanter för 

kommunstyrelsen 
X Ksau  

Regler för intern kontroll i Uppvidinge 

kommun, 2020-02-04. 

1.18 Revidering av dokumenthanteringsplan X Kommunchef Arkivansvarig 

Enligt kommunstyrelsens beslut 2012-06-12 
§ 90. 

Med rätt till vidaredelegering till ersättare. 

1.19 Kommunkontorets öppethållande X Kommunchef  

FL § 7. Allmänna handlingar ska även 

under så kallade klämdagar kunna 

registreras och på beställning lämnas ut.  

1.20 Motta delgivning  

Kommunchef, 

förvaltningschef, 

avdelningschef, 

enhetschef, 

kommunsekreterare 

  

1.21 

Besluta om rättning, radering eller 

blockering av personuppgifter i den 

utsträckning det inte utgör ren 

verkställighet 

X Kommunchef  

Artikel 16-19 GDPR, exempel på 

verkställighet är adressändringar, rena 

skrivfel eller andra vardagliga förändringar. 

1.22 

Beslut om utlämnande av registerutdrag 

och vad detta ska omfatta samt beslut att 

avvisa begäran om registerutdrag 

X Kommunchef  Artikel 15 GDPR. 
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1.23 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal    Samma delegat som tecknar huvudavtalet. 

1.24 

Beslut om att anmäla en 

personuppgiftsincident samt upprätta 

anmälan och dokumentation 

X Kommunchef 
Kommun-

sekreterare 

Artikel 33 GDPR. 

Med rätt till vidaredelegering till ersättare. 

1.25 
Utse ansvarig utgivare för webbsändning 

av fullmäktiges sammanträden 
X Ksau  Kommunstyrelsen 2021-02-16 § 44. 

 

2. Sammanträden och förtroendevalda 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 

2.1 

Besluta om att ställa in eller ändra 

tidpunkt för kommunstyrelsens eller 

dess arbetsutskotts sammanträde  

X Kso Ksvo I samråd med Ksvo. 

2.2 

Besluta om extra sammanträde med 

kommunstyrelsen eller dess 

arbetsutskott samt tid och plats för 

detta  

X Kso Ksvo I samråd med Ksvo. 

2.3 

Besluta att ställa in, ändra tidpunkt eller 

om extra sammanträde med 

personalutskott, tekniska utskottet eller 

kultur- och föreningsutskottet 

X 
Ordförande i 

respektive utskott 
  

2.4 
Besluta om förtroendevaldas deltagande 

i kurser och konferenser   

Ordförande i 
styrelse/ 
nämnd  

 
Avser inte kommunalrådens ordinarie 
uppdrag. 
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Reglemente om ersättning till 

förtroendevalda, § 9. 

2.5 

Besluta om ersättning till 

förtroendevalda utöver fastställd 

sammanträdesersättning  

 

 
Ordförande i 
styrelse/nämnd   

Gäller samtliga nämnder.  

Reglemente om ersättning till 

förtroendevalda, § 5.  

2.6 

Besluta om avvikelse om fastställd 

ersättning vid justering av protokoll   
Ordförande i 
styrelse/nämnd   

Gäller samtliga nämnder.  

Reglemente om ersättning till 

förtroendevalda, § 5.  

 

3. Personalärenden 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 

3.1 

Utveckla personal- och 

arbetsgivarpolitiken genom att utarbeta 

riktlinjer och policys 

 Kspu  

Riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen eller 

ansvarig nämnd. Policys beslutas av 

kommunfullmäktige. 

3.2 

Besluta om arbetsgivarerbjudande samt 

förmåner och villkor som arbetsgivaren 

ensidigt kan ta beslut om 

X Kspu   

3.3 
Beslut om inriktning för den årliga 

löneöversynen 
X Kspu  

Enligt Riktlinjer för lönepolitik och 

lönesättning, KS 2019-06-11 § 122. 
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3.4 

Beslut om kompetensutvecklingsmedel 

enligt kommunstyrelsens fastställda 

budgetram 

X Kspu  
Enligt Regler för verksamhets- och 

ekonomistyrning, KF 2020-02-04 § 14. 

3.5 

Avtal om tidsbegränsad anställning av 

kommunchef, förvaltningschef eller 

motsvarande funktion 

X Ksau   

3.6 Utse ställföreträdande kommunchef X Kommunchef  

I enlighet med kommunstyrelsens 
instruktion till kommunchef, 2020-05-20 § 
142.  

Uppfyller befattningen tillfälligt i det fall 

kommunchef är frånvarande.  

3.7 Utse ställföreträdande förvaltningschef X Förvaltningschef Kommunchef 

Uppfyller befattningen tillfälligt i det fall 

förvaltningschef är frånvarande. I samråd 

med kommunchef. 

3.8 
Beslut angående bisyssla för 

kommunchef 
 Kso  I samråd med HR-chef. 

3.9 

Beslut angående bisyssla för övriga 

anställda inom det egna 

verksamhetsområdet 

 
Kommunchef, 

Förvaltningschef 
 

Gäller samtliga förvaltningar. I samråd med 

HR-chef. 

3.10 

Med bindande verkan för kommunen 

genom kollektivavtal reglera frågor som 

rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare  

X HR-chef   
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3.11 

Anta centralt tecknad överenskommelse 

som lokalt kollektivavtal på 

rekommendation av SKR 

X HR-chef  Kommunchef   

3.12 
Rätt att företräda arbetsgivaren i lokala 

tvisteförhandlingar, MBL § 10 
 HR-chef  Gäller för samtliga förvaltningar. 

3.13 

Förhandling enligt 11-13, 19 §§ enligt 

lag 1976:580 om medbestämmande i 

arbetslivet, MBL 11-13, 19 

 
Närmast överordnad 

chef 
  

3.14 

Förhandling enligt 14 §§ enligt lag 

1976:580 om medbestämmande i 

arbetslivet, MBL 14 

 HR-chef  Gäller för samtliga förvaltningar. 

3.15 
Ställningstagande till löneförmåner vid 

ledighet för fackligt uppdrag  
 HR-chef   Gäller för samtliga förvaltningar  

3.16 
Besluta om ersättningsanspråk från 

tredje man AB § 37  
X Kspu  Gäller samtliga förvaltningar. 

3.17 
Beslut om föreläggande om sjukintyg 

från första sjukdagen  
 

Närmaste 

överordnad chef  
 

Gäller samtliga förvaltningar.  

Beslut efter samråd med HR-chefen/HR-

specialist. 

3.18 
Beslut om avstängning av personal 

enligt AB § 10 moment 2-3 
X HR-chef  Kommunchef  Gäller alla förvaltningar.  

3.19 

Beslut om avstängning av personal med 

bibehållen löneförmån vid smitta enligt 

AB § 10 moment 4 

X HR-chef  Kommunchef  
Gäller alla förvaltningar. Efter samråd med 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska.  



Sida 11 av 24 

3.20 
Beslut om förflyttning och omplacering 

inom förvaltningen  
 

Kommunchef, 

Förvaltningschef  
  

3.21 
Beslut om förflyttning och omplacering 

mellan olika förvaltningar  
 HR-chef  Kommunchef  

Gäller för samtliga förvaltningar. 

Beslut efter samråd med berörd 

anställningsmyndighet. 

3.22 
Beslut om disciplinpåföljd enligt AB § 

11  
X 

Kommunchef, 

Förvaltningschef  
 

Gäller för samtliga förvaltningar. 

Beslut efter samråd med HR-chef. 

3.23 Uppsägning från arbetsgivarens sida  X HR-chef Kommunchef  Gäller för samtliga förvaltningar. 

3.24 Beslut om avskedande  X HR-chef  Gäller för samtliga förvaltningar. 

3.25 

Besluta om ekonomisk uppgörelse med 

medarbetare upp till 12 månadslöner i 

samband med avslut av anställning.  

X 
HR-chef  

 

Kommunchef  

 

Det är kommunstyrelsen som efter hörande 

med berört nämndspresidium anställer och 

avslutar anställningen för förvaltningschefer 

och kommunchef.  

3.26 

Besluta om ekonomisk uppgörelse med 

medarbetare mellan 12 - 18 

månadslöner i samband med avslut av 

anställning.  

X Kspu   

Det är kommunstyrelsen som efter hörande 

med berört nämndspresidium anställer och 

avslutar anställningen för förvaltningschefer 

och kommunchef.  

 

4. Ekonomiska ärenden 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 

4.1 
Överenskomma om lånevillkor i 

enlighet med finansiell policy  
X 

Ekonomichef 
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4.2 
Avskrivning av fordringar över 0,5 

prisbasbelopp 
X Ksau  Enligt kravpolicy KF 2021-03-02 § 30. 

4.3 
Avskrivning av fordringar upp till 0,5 

prisbasbelopp 
X 

Ekonomichef/ 
Förvaltningschef  Enligt kravpolicy KF 2021-03-02 § 30. 

4.4 
Placera likvida medel i enlighet med 

finansiell policy  
 Ekonomichef   

4.5 Placera donationsmedel  X Ksau  Gåvor och stiftelser. 

4.6 

Utdelning från donationsfonder 

(stiftelser), där stadgar eller liknande 

inte föreskriver att någon annan ska 

besluta om utdelning 

X Ksau   

4.7 

Besluta om förlängning av 

borgensåtagande till helägda 

kommunala bolag  

X 
Ekonomichef 

 
  

4.8 

Besluta om förskottering av bidrag till 

föreningar avseende leaderbidrag, 

bidrag från Jordbruksverket och bidrag 

från Länsstyrelsen  

X Ksau   

4.9 

Besluta om sponsring till föreningar 

över belopp motsvarande 100 tkr 

inom fastställd budget 

X Ksau  
Enligt Riktlinjer för sponsring, 2015-06-23 § 

69. 
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4.10 

Besluta om sponsring till föreningar 

upp till belopp motsvarande 100 tkr 

inom fastställd budget 

 Kommunchef  
Enligt Riktlinjer för sponsring, 2015-06-23 § 

69. 

4.11 

Besluta om sponsring till föreningar 

upp till belopp motsvarande 10 tkr 

inom fastställd budget 

 
Förvaltningschef, 

Avdelningschef 
 

Enligt Riktlinjer för sponsring, 2015-06-23 § 

69. 

4.12 

Beslut om attesträtt: Utse eller ändra 

beslutsattestanter inom 

kommunstyrelsen 

X Ekonomichef Ekonom KS Med rätt till vidaredelegering till ersättare. 

4.13 

Underteckna borgenshandlingar i 

enlighet med av fullmäktiges fastställda 

ram 

X 
Kommunstyrelsens 

firmatecknare 
 

Kommunfullmäktige 2019-04-23 § 46, 

2016-04-26 § 41. 

4.14 

Nyupplåna i enlighet med av 

Kommunfullmäktige fastställd ram för 

upplåning. Delegationen innefattar 

även undertecknande av tillhörande 

handlingar. 

X Ekonomichef  Enligt KS 2020-01-21 § 20. 

4.15 

Beslut om medel för utveckling av 

digitalisering enligt kommunstyrelsens 

fastställda budgetram 

X Ksau  
Enligt Regler för verksamhets- och 

ekonomistyrning KF 2020-02-04 § 14. 

4.16 

Beslut om försäljning av utrangerat 

material, inventarier, fordon och 

maskiner 

X 
Kommunchef, 

Förvaltningschef 
 I samråd med ekonomichef. 
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4.17 

Besluta om genomförande av 
investeringar inom fastställd budget 
intill ett belopp (prisbasbelopp) 
motsvarande: 
1. 40 
2. 15 
3. 10 

X 

1. Ksau/Kstu 
2. Kommunchef/ 

Förvaltningschef 
3. Avdelningschef 

 

Kommunfullmäktige beslutar om 

investeringar överstigande 5 mnkr, enligt 

Regler för verksamhets- och 

ekonomistyrning KF 2020-02-04 § 14. 

 

5. Upphandling och inköp 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 

5.1 

Besluta att inleda upphandling för nya 

produkt- och tjänsteområden där avtal 

tidigare ej förelegat 

X Ksau   

5.2 
Besluta att inleda upphandling i 

ärenden som ersätter tidigare avtal 
X 

Ekonomichef 
 
Kommunchef, 
Förvaltningschef 

 

Kommunövergripande. 
 
Förvaltningsspecifik. 

5.3 
Att genomföra direktupphandling 

inom fastställd budget 
 

Kommunchef, 

Ekonomichef, 

Förvaltningschef 

 

Inköp inom fastställd budget och gränsen 

för direktupphandling enligt LOU är att 

betrakta som verkställighet. 

5.4 

Att genomföra direktupphandling 

inom fastställd budget understigande 

belopp motsvarande 200 tkr 

 Avdelningschef  

Förvaltningsspecifik. 

Inköp inom fastställd budget och gränsen 

för direktupphandling enligt LOU är att 

betrakta som verkställighet. 
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5.5 
Beslut om upphandling av 

konsulttjänster, kommunövergripande 
X Kommunchef  Under direktupphandlingsgräns.  

5.6 
Beslut om upphandling av 

konsulttjänster, förvaltningsspecifik 
X Förvaltningschef  Under direktupphandlingsgräns.  

5.7 
Fastställa förfrågningsunderlag vid 

upphandling 
 

Ekonomichef 
 
Kommunchef, 
Förvaltningschef 
 
Avdelningschef 

 

Kommunövergripande. 
 
Förvaltningsspecifik. 
 
 
Avdelningsspecifik. 

5.8 
Utesluta anbudssökande/anbudsgivare 

i upphandling 
 Ekonomichef  LOU 13:1,2. 

5.9 

Fatta tilldelningsbeslut i upphandlingar 

som överstiger 

direktupphandlingsgränsen 

 Ekonomichef   

5.10 
Teckna avtal i upphandlingar som 

överstiger direktupphandlingsgränsen 
 

Ekonomichef, 
 
Kommunchef, 
Förvaltningschef 

 

Kommunövergripande. 
 
Förvaltningsspecifika. 

5.11 

Teckna avtal som genererats ur en 

upphandling upp till 100 

prisbasbelopp/upphandling 

 

Ekonomichef, 
 
Kommunchef, 
Förvaltningschef 

 

Kommunövergripande. 
 
Förvaltningsspecifika. 

5.12 

Teckna avtal som genererats ur en 

upphandling överstigande 100 

prisbasbelopp 

 
Kommunstyrelsens 

firmatecknare 
 Enligt KS 2019-08-13 § 163. 

5.13 Besluta om att ingå försäkringsavtal X Ekonomichef Kommunchef  
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5.14 

 

Allmänna handlingar i samband med 
upphandling: 

Beslut om att inte lämna ut handling 

som förvaras hos kommunens eller 

lämna ut handling med förbehåll 

avseende handlingar som inkommit i 

samband med upphandling 

X Ekonomichef   

5.15 
Beslut att anmäla till avropsavtal som 
en inköpscentral har upphandlat X 

Ekonomichef 

 

Kommunchef, 

Förvaltningschef 

 

Kommunövergripande avtal. 

 

Förvaltningsspecifika avtal. 

 

6. Samhällsservice 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 

6.1 

Beslut om försäljning, byte, 

fastighetsreglering, avstyckningar och 

anläggningsförrättningar avseende 

fastighet eller fastighetsdel över ett 

värde motsvarande 15 prisbasbelopp 

X Ksau  

Gäller även ärenden under 15 
prisbasbelopp. 

Undertecknande av avtal, kontrakt, 

skrivelser och andra handlingar sker i 

enlighet med punkt 1.4. 

6.2 

Besluta om inlösen med stöd av 

gällande detaljplaner av fastighet eller 

fastighetsdel inom av 

kommunfullmäktige fastställd 

kostnadsram och andra villkor 

X Ksau   
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6.3 Besluta om expropriation X Ksau   

6.4 

Beslut om försäljning, byte, 

fastighetsreglering, avstyckningar och 

anläggningsförrättningar avseende 

fastighet eller fastighetsdel under ett 

värde motsvarande 15 prisbasbelopp 

X Samhällsservicechef  

Undertecknande av avtal, kontrakt, 

skrivelser och andra handlingar sker i 

enlighet med punkt 1.5. 

6.5 

Meddelande av särskilda trafikregler 

genom lokala trafikföreskrifter i den 

omfattning som anges i 10 kap 1 § och 

3 § punkt a – e Trafikförordningen  

X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

6.6 

Medgivande av undantag i de fall 

kommunen enligt 13 kap 3 § 

Trafikförordningen får medge sådant  

X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

6.7 
Besluta ärenden om dispens från lokal 

trafikföreskrift  
X 

Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

6.8 

Besluta i ärenden om 
parkeringstillstånd  

 
X 

Administratör 

samhällsservice 

Avdelnings-
chef tekniska, 
Samhälls-
servicechef 

 

 

6.9 

Besluta om och teckna avtal avseende 

servitut, nyttjanderätter och 

arrende över två prisbasbelopp 

X Samhällsservicechef  

Beslut om servitut och nyttjanderätter efter 

samråd med chefen för tekniska 

avdelningen. 
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6.10 

Besluta om och teckna avtal avseende 

servitut, nyttjanderätter och 

arrende under två prisbasbelopp 

X 

Mark- och 

exploaterings-

handläggare 

Samhälls-

servicechef 

Beslut om servitut och nyttjanderätter efter 
samråd med chefen för tekniska 
avdelningen. 

Beslut understigande 10 000 SEK behöver 

inte återrapporteras. 

6.11 Besluta om skogliga åtgärder  

Mark- och 

exploaterings-

handläggare 

Samhälls-

servicechef 
 

6.12 
Teckna avtal om tillfällig upplåtelse av 

kommunens mark  
 

Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

6.13 

Yttrande till polisen med anledning av 

ansökan om tillstånd för offentlig 

tillställning samt begagnande av 

offentlig plats 

 

Administratör 

samhällsservice-

förvaltningen 

Avdelnings-

chef tekniska 
Gäller enstaka dagar. 

6.14 
Kommunens ombud i viltvårds- och 

fiskevårdsområden  
 

Mark- och 

exploaterings-

handläggare 

Samhälls-

servicechef 
 

6.15 
Kommunens ombud i 

vägsamfälligheter 
 

Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

6.16 

Besluta om yttrande i bygglovsärenden 

som avser den kommunaltekniska 

verksamheten samt 

markägarperspektiv 

X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef  
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6.17 

Företräda kommunen vid 
lantmäteriförrättningar  

 
 

Kart-, mät- och GIS-

ansvarig  

Mark- och 

exploaterings-

handläggare 

 

6.18 
Besluta i frågor om bidrag till enskilda 

vägar  
X Kstu   

6.19 

Besluta i frågor om avvikelser från 

fastställd VA-taxa p.g.a. brister av 

teknisk art  

X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

6.20 
Rivning av verksamhetsfastighet inom 

fastställd budget 
X Ksau   

6.21 Uppsägningar av hyreskontrakt X Samhällsservicechef   

6.22 
Hyra ut bostäder och lokaler i 

kommunens fastigheter 
X Samhällsservicechef   

6.23 
Förhyrning av lokaler för kommunens 

verksamheter 
X Samhällsservicechef   

6.24 

Företräda kommunen vid köp av fast 

egendom vid offentlig auktion för 

bevakning av fordran eller inskriven 

rätt 

X Samhällsservicechef   

6.25 
Godkännande av intrångsersättningar 

och markupplåtelseavtal 
X 

Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
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6.26 

Yttrande till Länsstyrelsen eller annan 

myndighet gällande skötselplaner och 

naturreservatsbildning 

 

Mark- och 

exploaterings-

handläggare 

Samhälls-

servicechef 

Vid fornminnesplatser ska samråd ske med 

kultur- och Fritidschef. 

6.27 Upplåtelse av mark för reklam X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
  

6.28 
Säga upp arrendeavtal över fem 

prisbasbelopp 
X Ksau   

6.29 
Säga upp arrendeavtal under fem 

prisbasbelopp 
X Kstu   

6.30 
Säga upp arrendeavtal under två 

prisbasbelopp 
X Samhällsservicechef 

Mark- och 

exploaterings-

handläggare 

 

6.31 

Planera och teckna avtal om gallring, 

avverkning, skog och 

skogsvårdstjänster samt 

entreprenadtjänster kopplade till 

skogsförvaltningen 

X 

Mark- och 

exploaterings-

handläggare 

Samhälls-

servicechef 
 

6.32 

Besluta om vissa ärenden enligt 

Allmänna bestämmelser VA, till 

exempel, avgifter och avstängning av 

vatten §§ 24, 43 Lagen om allmänna 

vattentjänster (LAV) (2006:412) 

Allmänna bestämmelser VA (ABVA)  

X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
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6.33 Teckna ledningsavtal enskilda vägar X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

6.34 

Administrera och utfärda grävtillstånd. 

För- och efterbesiktning av utfärdat 

grävtillstånd. 

X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

6.35 

Administrera och ingå avtal gällande 

ledningsarbete i enskild väg. För- och 

efterbesiktning samt uppföljning och 

utvärdering av garantiåtgärder. 

X 
Avdelningschef 

tekniska 

Samhälls-

servicechef 
 

 

7. Kultur- och fritidsärenden 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 

7.1 

Inom ramen för av 

kommunfullmäktige fastställda normer, 

dela ut kultur- och fritidsstipendier, 

kultur- och fritidspris, 

byggnadsvårdspris samt 

kulturlandskapspris  

X Kskfu   

7.2 

Besluta om utdelning ur Augusta 
Johanssons och Aina Holmers 
donationsfond 

X Kskfu   

7.3 
Besluta om investeringsbidrag till 

föreningar  
X Kskfu   



Sida 22 av 24 

7.4 Beslut om inköp av offentlig konst X Kskfu   

7.5 

Besluta om yttrande i kulturmiljöfrågor 

i anslutning till bygglovsärenden och 

detaljplaneärenden 

X 
Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef  
 

7.6 

Besluta om normreglerade 

verksamhetsbidrag till föreningar enligt 

fastställda regler  

X 
Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef  
 

7.7 
Besluta om bidrag till föreningar och 

studieförbund för programverksamhet  
X 

Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef  
 

7.8 

Besluta om medieinköp till 
biblioteksverksamheten  

 
 

Inköpsansvarig 

bibliotekarie  

Kultur- och 

fritidschef 
 

7.9 

Besluta och skriva avtal om offentlig 

kultur samt kultur för barn och 

ungdomar i skolverksamhet 

 
Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef 
 

7.10 
Besluta om bidrag till 

fritidsgårdsverksamhet 
X Kskfu   

7.11 
Teckna avtal med föreningar och 

anläggningar 
X Kskfu   

7.12 Besluta om arrangemangsbidrag X 
Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef 
 

7.13 
Ge tillstånd enligt § 16 och § 17 i 

lotterilagen 
X 

Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef 
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7.14 Utse kontrollant i lotteriärenden  
Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef 
 

7.15 Besluta om inköp av strökonst  X 
Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef 
 

7.16 
Tecknande av avtal med konstnärer för 

offentlig utsmyckning 
X 

Avdelningschef 

kultur och fritid 

Samhälls-

servicechef 
 

7.17 

Tecknande av avtal gällande 

medfinansiering och 

samverkansprojekt 

X Kskfu   

7.18 
Förskottsutbetalning av 

investeringsbidrag 
X 

Avdelningschef 

kultur och fritid 
  

 

8. Förköpsärenden 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 

8.1 

Besluta om att avstå från att påkalla 

prövning i hyresnämnd enligt lagen om 

förvärv av hyresfastighet  

X 
Lantmäteri och 

markingenjör  
Teknisk chef   

 

9. Krisledningsärenden 

Punkt Ärende Beslut Delegat Ersättare Kommentar 
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9.1 

Kalla in krisledningsnämnd och 
beredningsstab vid särskild händelse  

 
X 

Ledamot/ersättare i 
Kln eller 
kommunchef,  
räddningschef,  
räddningsledare i 
tjänst eller, stabschef i 
beredningsstab eller 
beredskaps-
samordnare 

 Enligt kommunens ledningsplan. 

9.2 
Besluta om kommunen skall övergå i 

krisorganisation enligt ledningsplan  
X Kln  Enligt kommunens ledningsplan. 

9.3 

Anvisning av ekonomiska resurser för 

att kunna lösa uppgifter vid särskild 

händelse  

X 
Ksau 

 
 Enligt kommunens ledningsplan. 

9.4 
Besluta om revidering av kommunens 

planer för extraordinär händelse  
X 

Kommunchef  

 
 Enligt kommunens ledningsplan. 

 


