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DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN I UPPVIDINGE KOMMUN.
Fastställd av kommunstyrelsen 2006-03-14, § 51. Reviderad 2008-12-09, § 218, 2009-06-16, § 85, 2009-11-03, § 131 2010-03-16, § 32, 201009-14 § 111. Reviderad 2010-11-16 § 161, att gälla från och med 2011-01-01. Reviderad 2011-04-12 § 65, att gälla från och med 2011-04-12.
Reviderad 2011-08-16 § 117, att gälla från och med 2011-08-16. Reviderad 2012-05-08, § 76. Reviderad 2012-08-14 § 108, att gälla från och
med 2012-08-14. Reviderad 2013-04-09, § 56. Reviderad 2014-04-08, § 85. Reviderad 2017-11-14, § 204.
Med stöd av 6 kap 33 § i kommunallagen, får en nämnd uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare samt anställd i kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, med de begränsningar som följer av § 34.
Beslutanderätten får således inte delegeras i följande slag av ärenden enligt 34 §:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning och kvalitet.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av beslut av nämnden i sin 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. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Beslut som är fattade med stöd av delegation skall anmälas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.
Beslut som är fattade med stöd av given delegation är ett avgörande på kommunstyrelsens vägnar och är således att betrakta som ett av
kommunstyrelsens fattat beslut. Härav följer att när ett beslut anmäles, kan styrelsen inte ompröva eller ändra av delegat fattat beslut.
Ersättare för delegat har samma beslutanderätt som den han ersätter.
I de fall ordinarie delegat inte kan, inom en för varje enskilt ärende godtagbar tid, fullgöra delegationsärendena, träder närmaste arbetsledare in
som ersättare.

Ärende

Delegat

Ersättare

Kommentar

1. Personalärenden
1.1 Avtal om tidsbegränsad anställning Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sådan tidsbegränsad anställning

2

av kommunchef, förvaltningschef eller
motsvarande funktion

förutsätts inte göras för andra
befattningar

1.2 Anställning av avdelningschef

Förvaltningschef

1.3 Anställning övrig personal

Närmast överordnad chef

1.4 Lönesättning vid nyanställning

Anställande chef

1.5 Ställningstagande till
ledighetsansökan för fackligt uppdrag

Närmast överordnad chef

Beslut efter samråd med
kommunstyrelsens presidium

Gäller för samtliga förvaltningar
Vid behov efter samråd med
personalchef

1.6 Ställningstagande till löneförmåner Personalchef
vid ledighet för fackligt uppdrag

Gäller för samtliga förvaltningar

1.7 Ställningstagande till
ledighetsansökan

Närmast överordnad chef

Gällande lagar och fastställd policy
skall ligga till grund för beslutet

1.8 Beslut om avstängning av personal
med bibehållen löneförmån vid smitta

Personalchef

Kommunchef

1.9 Uppsägning från arbetsgivarens
sida

Personalchef

Kommunchef

1.10 Beslut om avskedande

Personalutskottet

Gäller för samtliga förvaltningar

1.11 Beslut om disciplinpåföljd enligt
AB § 11

Förvaltningschef

Gäller för samtliga förvaltningar
Beslut efter samråd med
personalchef

1.12 Beslut om att kvarstå i tjänst efter
uppnådd pensionsålder (67 år)

Personalchef

Kommunchef

Gäller socialförvaltningen. Efter
samråd med Medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
Gäller för samtliga förvaltningar

Gäller för samtliga förvaltningar
Beslut efter samråd med berörd
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förvaltning
1.13 Beslut om förflyttnings och
omplaceringsärenden inom den egna
verksamheten

Avdelningschef

1.14 Beslut om förflyttning och
omplacering inom förvaltningen

Förvaltningschef

1.15 Beslut om förflyttning och
Personalchef
omplacering mellan olika förvaltningar

Kommunchef gällande staben

Kommunchef

Gäller för samtliga förvaltningar
Beslut efter samråd med berörd
anställningsmyndighet

1.16 Besluta i fråga om bisyssla rätt att Förvaltningschef
utöva bisyssla

Gäller för samtliga förvaltningar

1.17 Beslut om föreläggande om
sjukintyg från första sjukdagen

Närmaste överordnad chef

Gäller samtliga förvaltningar.
Beslut efter samråd med
personalchefen/personalspecialist

1.18 Teckna lokala kollektivavtal för
att ta ut mer än 200 timmars övertid på
en och samma person samt nödfallsövertid (ATL §§ 8 och 10)

Personalchef

1.19 Med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal
reglera frågor som rör förhållandet
mellan kommunens som arbetsgivare
och dess arbetstagare

Personalutskott

1.20 Anta centralt tecknad
överenskommelse som lokalt

Personalchef

Kommunchef

Gäller inte antagande av centralt
tecknad överenskommelse som lokalt
kollektivavtal på rekommendation av
SKL

Kommunchef
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kollektivavtal på rekommendation av
SKL
1.21 Besluta om ersättningsanspråk
från tredje man AB§ 37

Personalutskott

1.22 Besluta om ekonomisk uppgörelse Personalchef
med medarbetare upp till 12
månadslöner i samband med avslut av
anställning.
1.23 Besluta om ekonomisk uppgörelse Kommunstyrelsens arbetsutskott
med medarbetare mellan 12 - 18
månadslöner i samband med avslut av
anställning.
1.24 Förhandla fram en ekonomisk
uppgörelse med förvaltningschef och
kommunchef

Gäller samtliga förvaltningar

Kommunchef

Det är kommunstyrelsen som efter
hörande med berört
nämndspresidium anställer och
avslutar anställningen för
förvaltningschefer och kommunchef.
Det är kommunstyrelsen som efter
hörande med berört
nämndspresidium anställer och
avslutar anställningen för
förvaltningschefer och kommunchef.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2. Ekonomiska ärenden
2.1 Överenskomma om lånevillkor i
enlighet med finansiell policy

Ekonomichef

2.2 Besluta om avskrivning av fordran

Förvaltningschef

2.3 Placera likvida medel i enlighet
med finansiell policy

Ekonomichef

2. 4 Placera donationsmedel

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gäller samtliga förvaltningar
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2.5 Utdelning ur donationsfonder

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2.6 Besluta i upphandlingsärenden som Kommunstyrelsens arbetsutskott
avser nya produkt- och tjänsteområden,
där avtal tidigare ej förelegat

Sker i förekommande fall i
samverkan med Inköpssamverkan
Kronoberg

2.7 Besluta i upphandlingsärenden som Respektive nämnd
inte bereds av Inköpssamverkan
Kronoberg

Gäller för samtliga förvaltningar

2.8 Besluta i upphandlingsärenden som Ekonomichef
ersätter tidigare avtal inom ramen för
inköpssamverkan Kronoberg

2.9 Besluta om förlängning av
borgensåtagande till helägda
kommunala bolag

Ekonomichef

2.10 Bekräftelse till SBAB (Sveriges
Bostadsfinansieringsaktiebolag) av
tidigare lämnat borgensåtagande

Ekonomichef

2.11 Besluta om förskottering av bidrag Ekonomichef
till föreningar avseende leaderbidrag,
bidrag från Jordbruksverket och bidrag
från Länsstyrelsen
2.12 Besluta om sponsring till
föreningar
3. Tekniska ärenden

Ekonomichef
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3.1 Meddela föreskrifter enligt § 147
Vägtrafikkungörelsen i vad avser
regleringar av kortsiktig och tillfällig
natur och reglering föranledd av vägoch/eller byggnadsarbete

Chef för tekniska avdelningen

3.2 Besluta om undantag enligt
Chef för tekniska avdelningen
Vägtrafikkungörelsen § 159 5:e stycket
och 68 § terrängtrafikkungörelsen
3.3 Besluta ärenden om dispens från
lokal trafikföreskrift

Chef för tekniska avdelningen

3.4 Besluta i ärenden om
parkeringstillstånd

Handläggare abonnentfrågor,
tekniska avdelningen

3.5 Besluta om genomförande av
investeringar inom fastställd budget
intill ett belopp motsvarande 15
basbelopp

Chef för tekniska avdelningen

3.6 Besluta om och teckna avtal
avseende servitut och nyttjanderätter

Förvaltningschef för
kommunledningsförvaltningen.

3.7 Besluta och teckna kommunens köp Kommunstyrelsens arbetsutskott
avseende köp, försäljning, byte,
fastighetsreglering, avstyckningar,
anläggningsförrättningar, expropriation
eller inlösen med stöd av gällande
detaljplaner av fastighet eller
fastighetsdel inom av
kommunfullmäktige fastställd
kostnadsram och andra villkor

Chef för tekniska
avdelningen

Beslut efter samråd med chefen för
tekniska avdelningen
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3.8 Teckna avtal om tillfällig upplåtelse Chef för tekniska avdelningen
av kommunens mark
3.9 Avtala om upplåtelse av jakt- och
fiskerätt

Chef för tekniska avdelningen

3.10 Kommunens ombud i viltvårdsoch fiskevårdsområden samt
vägsamfälligheter

Chef för tekniska avdelningen

3.11 Besluta om yttrande i
bygglovsärenden som avser den
kommunaltekniska verksamheten

Chef för tekniska avdelningen

3.12 Företräda kommunen vid
lantmäteriförrättningar

Kart-, mät- och GIS-ansvarig

3.13 Besluta i frågor om bidrag till
enskilda vägar

Tekniskt utskott

3.14 Besluta i frågor om avvikelser från Chef för tekniska avdelningen
fastställd VA-taxa p.g.a. brister av
teknisk art

4. Kultur- och fritidsärenden
4.1 Besluta om yttrande i
kulturmiljöfrågor i anslutning till
bygglovsärenden

Chef för kultur, fritid- och etablering Kultur- och fritidskonsulent

4.2 Besluta om utdelning ur Augusta

Kultur- och föreningsutskott

Kommunstyrelsens
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Johanssons och Aina Holmers
donationsfond

arbetsutskott

4.3 Besluta om placering av
konstnärliga installationer som ingår i
kommunens konstsamlingar

Kultur- och föreningsutskott

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

4.4 Besluta om anordningsbidrag till
föreningar

Kultur- och föreningsutskott

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

4.5 Besluta om normreglerade
Kultur- och fritidskonsulent
verksamhetsbidrag till föreningar enligt
fastställda regler

Chef för kultur, fritid- och
etablering

4.6 Besluta om bidrag till föreningar
och studieförbund för
programverksamhet

Kultur- och fritidskonsulent

Chef för kultur, fritid- och
etablering

4.7 Besluta om kultur- och
fritidsverksamhet för barn och
ungdomar
4.8 Besluta om medieinköp till
biblioteksverksamheten

Kultur- och fritidskonsulent

Chef för kultur, fritid- och
etablering

Inköpsansvarig bibliotekarie

Chef för kultur, fritid- och
etablering

4.9 Besluta om genomförande av
investeringar inom fastställd budget
intill ett belopp motsvarande 10
basbelopp

Chef för kultur, fritid- och etablering Kultur- och fritidskonsulent

4.10 Inom ramen för av
Kultur- och föreningsutskott
kommunfullmäktige fastställda normer,
dela ut kultur- och fritidsstipendier,
kultur- och fritidspris,

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
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byggnadsvårdspris samt
kulturlandskapspris

5. Arbetsmarknads- och
integrationsfrågor
5.1 Besluta om att reducera eller inte
betala ut introduktionsersättning

Enhetschef etablering

5.2 Besluta om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL, 9 kap 1 §, 2 § SoL
5.3 Ansvar för mottagning och boende
för ensamkommande flyktingbarn

Socialsekreterare, etableringsenheten

Chef för kultur, fritid- och
etablering

Enhetschef etablering

Chef för kultur, fritid- och
etablering

5.4 Samordning av kommunens
insatser inom ramen för
etableringsreformen

Enhetschef etablering

Chef för kultur, fritid- och
etablering

5.5 Teckna avtal med
Arbetsförmedlingen om
arbetsmarknadspolitiska program

Chef för kultur, fritid- och etablering Förvaltningschef

6. Allmänna frågor
6.1 Avge yttrande som ankommer på
Kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsen med undantag av
ärenden som är av principiell betydelse
6.2 Avge yttranden som ankommer på
kommunstyrelsen om remisstiden inte
medger att yttrandet kan behandlas i

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fastställda riktlinjer ligger till grund
för beslutet. Gäller för flyktingar
bosatta i kommunen t.o.m. 101130.

Avser flyktingar bosatta i kommunen
från och med 101201.

Avser arbetsmarknadsinsatser för
ungdomar samt särskilda insatser för
långtidsarbetslösa.
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kommunstyrelsen
6.3 Besluta om avtal och kontrakt med
en bindningstid på högst fyra år och
vars innebörd inte är av större
principiell betydelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Omfattar inte sådana delegationer
som preciseras på att annat sätt i
denna delegationsordning.
(Kommunstyrelsen har rätt att teckna
avtal upp till tio år)

6.4 Utfärda fullmakt för att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag

Kommunstyrelsens ordförande

Chefen för plan- och
byggnadsförvaltningen är
kommunens ombud vid
lantmäteriförrättningar

6.5 Besluta i brådskade ärenden enligt
kommunallagen 6 kap, § 36

Kommunstyrelsens ordförande

6.6 Besluta om utlämnande av allmän
handling

Berörd handläggare/tjänsteman

6.7 Besluta om tillstånd att använda
kommunens heraldiska vapen

Informationssekreterare

6.8 Besluta om ej utlämnande av
handling

Förvaltningschef samt kommunchef

7. Sammanträden m.m.
7.1 Efter samråd med
kommunstyrelsens vice ordförande
besluta om att ställa in eller ändra
tidpunkt för kommunstyrelsens eller
dess arbetsutskotts sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens vice
ordförande
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7.2 Efter samråd med arbetsutskottets
vice ordförande besluta om extra
sammanträde med kommunstyrelsen
eller dess arbetsutskott samt tid och
plats för detta

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens vice
ordförande

7.3 Besluta om förtroendevaldas
deltagande i kurser och konferenser

Ordförande i styrelse/nämnd

Avser inte kommunalrådens
ordinarie uppdrag
Reglemente om ersättning till
förtroendevalda, § 9

7.4 Besluta om ersättning till
förtroendevalda utöver fastställd
sammanträdesersättning

Ordförande i styrelse/nämnd

Gäller samtliga nämnder.
Reglemente om ersättning till
förtroendevalda, § 5.

7.5 Besluta om avvikelse om fastställd
ersättning vid justering av protokoll

Gäller samtliga nämnder.
Reglemente om ersättning till
förtroendevalda, § 5.

8. Förköpsärenden

8.1 Besluta om att avstå från att påkalla Lantmäteri och markingenjör
prövning i hyresnämnd enligt lagen om
förvärv av hyresfastighet

9. Krisledningsärenden

Chefen för tekniska
avdelningen
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9.1 Kalla in krisledningsnämnd och
beredningsstab vid särskild händelse

Ledamot krisledningsnämnd eller,
ersättare i krisledningsnämn eller,
kommunchef eller,
räddningschef eller,
räddningsledare i tjänst eller,
stabschef i beredningsstab eller
beredskapssamordnare.

Enligt kommunens ledningsplan

9.2 Besluta om kommunen skall övergå Krisledningsnämnden
i krisorganisation enligt ledningsplan

Enligt kommunens ledningsplan

9.3 Anvisning av ekonomiska resurser Kommunstyrelsens arbetsutskott
för att kunna lösa uppgifter vid särskild
händelse

Enligt kommunens ledningsplan

9.4 Besluta om revidering av
kommunens planer för extraordinär
händelse

Enligt kommunens ledningsplan.

Kommunchef

