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Kommunstyrelsens delegeringsordning 2019 

Beskrivning av ärendet 

En ny delegeringsordning för kommunstyrelsen har tagits fram inför den nya 

mandatperioden från år 2019.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens delegeringsordning, daterad den 22 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 november 2018.    

Överväganden 

En ny politisk organisation träder i kraft från och med årsskiftet där det 

förutom kommunstyrelsen kommer att finnas ytterligare fyra nämnder. 

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar tas över av en ny samhällsbyggnads-

nämnd och delar av kommunstyrelsens nuvarande ansvar tas över av kultur- 

och tillväxtnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.  

Förändringen innebär också att delar av kommunstyrelsens nuvarande 

delegeringsordning i tillämpliga delar förs över till de nya nämndernas 

delegeringsordningar. Nummerserien har då också förändrats för att undvika 

onödiga ”luckor” inför den nya mandatperiodens inledning. 

Förvaltningsorganisationen anpassas också till den nya politiska 

organisationen och chefshierarkin är förändrad jämfört med hur det ser ut 

idag. Chefsnivåerna utgörs av verksamhetsområdeschef, verksamhetschef 

och enhetschef. 

Några sakförändringar har också skett jämfört med den nuvarande 

delegeringsordningen. Nya delegeringspunkter har tillkommit som en följd 

av att vissa beslut behöver fattas som en följd av den europeiska General 

Data Protection Regulation (GDPR). En annan förändring avser nuvarande 

delegeringspunkt A100, som rör beslut om förfrågningsunderlag i 

upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen. Detta har ändrats 

till lydelsen ”upp till högst 5 prisbasbelopp”. Förändringarna, utom de som 

avser GDPR, har införts efter en genomgång tillsammans med kommun-

styrelsens presidium. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens delegeringsordning för 2019 antas.    
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Inledande bestämmelser 

Delegering och ren verkställighet 

Gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet kan 

inte dras med någon exakthet. Typiskt för ett beslut är att det finns alterna-

tiva lösningar och att den som fattar beslut måste göra vissa överväganden 

och bedömningar, medan åtgärder som utgör ren verkställighet normalt inte 

ger utrymme för val av olika lösningar. Dock kan även åtgärder som är att 

betrakta som ren verkställighet innehålla ett visst mått av bedömningar. 

I delegeringsordningen tas inte med ärenden som är ren verkställighet. 

Exempel på sådana ärenden är inköp inom fastställda budgetramar där 

kostnaden understiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, fortbild-

ning för personalen, beviljande av ledigheter som styrs av lagar eller avtal, 

kortare anställningar med en varaktighet på högst tre månader eller så 

kallade intermittenta anställningar. 

När det gäller begäran om utlämnande av handlingar är det inte ett 

delegeringsbeslut när man konstaterar att handlingen kan lämnas ut. Ett 

delgeringsbeslut behöver endast fattas när begäran helt eller delvis avslås. 

Beslut endast inom ramen för detaljbudget 

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 

enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för ett visst projekt. 

Delegat får inte fatta beslut som innebär ett överskridande av budget på 

enhetsnivå. 

Ärenden av principiell betydelse 

Om ett ärende är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen 

ska beslutet fattas av nämnden. Varje delegat har ansvaret att bedöma om ett 

ärende är av sådan karaktär att det ska överlämnas till nämnden för beslut. 

Delegaten ansvarar också för att sådana ärenden verkligen överlämnas till 

nämnden.  

Särskild uppmärksamhet ska ägnas denna bedömning i ärenden som gäller 

myndighetsutövning mot enskilda. 

Vidaredelegering 

Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen ges kommundirektören rätt att 

vidaredelegera beslutanderätt som delegerats till kommundirektören. 

En delegats närmaste chef har alltid rätt att fatta beslut i delegatens ställe, 

utöver den/de ersättare som anges. 

Returnera delegering 

Om delegat på grund av jäv eller av annat skäl är förhindrad att fatta beslut 

ska ärendet lämnas till närmaste chef för beslut. Om även denne är för-

hindrad att fatta beslut ska ärendet returneras till delegationsgivaren, vilket 

för tjänstemän är kommundirektören. Om även kommundirektören är 

förhindrad att fatta beslut ska kommundirektören returnera ärendet till 

kommunstyrelsen. 
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Chefsnivåer 

I förvaltningsorganisationen finns det tre chefsnivåer där verksamhets-

områdeschef utgör den översta nivån. Ansvaret omfattar då ett helt 

verksamhetsområde som till exempel skolan. Verksamhetschef är en ny 

beteckning som avser ett mer specifikt verksamhetsansvar som till exempel 

kost. Enhetschef kvarstår sedan tidigare organisation och inbegriper även 

rektor och förskolechef. 

Ordförandens beslut i brådskande ärenden 

Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kommunstyrelsens 

ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till 1:e vice ordföranden eller 

vid förfall även för denne till 2:e vice ordförande, att besluta på kommun-

styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande 

inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa samman-

träde. Rätten att fatta beslut gäller inte i de fall då det finns regler om 

delegeringsförbud i speciallagstiftning. 

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

 besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 

delegatens beslut 

 avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till delegations-

givaren. När delegation lämnats av kommunstyrelsen direkt ska återrapporte-

ring ske till kommunstyrelsen. När delegation lämnats av kommundirektören 

ska återrapportering ske till kommundirektören. Beslut som återrapporteras 

till kommundirektören anmäls sedan till kommunstyrelsen. 

Återrapportering av beslut ska ske på avsedd blankett. 

När det gäller typer av beslut där det är orimligt att redovisa varje enskilt 

beslut på rapportblanketten kan rapportering ske på annat sätt efter överens-

kommelse med kommunkansliet. 

Fattade beslut får inte bli liggande utan ska löpande rapporteras till kommun-

kansliet.  
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Förkortningar  

Delegat Förkortning Delegat Förkortning 

  Kommundirektör KDIR 

  Verksamhetsområdeschef VOC 

  Verksamhetschef VC 

  Enhetschef EC 

Kommunstyrelsens ordförande KSo   

Kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande 

KSo1   

Kommunstyrelsens 2:e vice 

ordförande 

KSo2   
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Kommunledning 

Allmänna ärenden 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A001 Yttrande om kamerabevakning 

 

Kbl 12 § KSo KSo1/KSo2 

A002 Ärenden av brådskande art, där 

kommunstyrelsens beslut inte kan 

inväntas och där inte delegeringsförbud 

enligt speciallagstiftning gäller 

KL 6 kap. 39 § KSo KSo1/KSo2 

A003 Kommunstyrelsens representation och 

uppvaktningar 

 KSo KSo1/KSo2 

A004 Yttrande angående antagande av 

hemvärnsmän och hävande av 

hemvärnskontrakt 

HemF 5 § KSo KSo1/KSo2 

A005 Flaggning på kommunens flaggstänger 

 

 KSo KSo1/KSo2 

A006 Vidaredelegering av beslutanderätt 

 

KL 7 kap. 6 § KDIR   

A007 Organisationsstruktur för 

kommunstyrelsens förvaltning 

 KDIR i 

samråd med 

Ks presidium 

 

A008 Överklagande, yrkande om inhibition 

samt yttrande till allmän 

förvaltningsdomstol, i ärenden där 

beslut ursprungligen fattats på 

delegation 

 KDIR  

A009 Avge yttrande till statlig myndighet i 

tillsynsärende och som inte är av 

principiell betydelse oavsett hur 

ärendet har initierats 

 KDIR  

A010 Avge yttranden på remisser som inte är 

av principiell betydelse 

 KDIR  

A011 Avge yttranden till domstolar eller 

andra myndigheter i ärenden inom sitt 

verksamhetsområde som inte regleras 

på annan plats i delegeringsordningen 

och som inte är av principiell betydelse 

 KDIR  

A012 Beslut om huruvida tjänsteman är jävig 

 

KL 6 kap. 30 § KDIR  

A013 Beslut om huruvida kommundirektören 

är jävig 

KL 6 kap. 30 § KSo KSo1/KSo2 

A014 Befullmäktigande av ombud att föra 

kommunens talan inför domstol och 

andra myndigheter samt vid förrättning 

av skilda slag. 

 KDIR  

A015 Beslut om att utfärda fullmakter utöver 

delegeringspunkt A014 

 KDIR  
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 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A016 Beslut om säkerhetsprövning och 

placering i säkerhetsklass 

SäkL KDIR  

A017 Tillstånd att använda kommunens 

heraldiska vapen 

 KDIR  

A018 Kommunkontorets öppethållande 

 

FL 5 § KDIR  

A019 Beslut om utbildningsinsatser i arbetet 

enligt lagen om skydd mot olyckor 

LSO 3 kap. 14 § KDIR  

A020 Besluta om regler för kommunens 

dokument- och ärendehantering 

 KDIR  

A021 Besluta om regler för kommunens 

författningssamling 

KL 8 kap. 13 § KDIR  

A022 Besluta om utformningen av 

kommunens styrdokument 

 KDIR  

A023 Besluta om när ett ärende är 

färdigberett inför politisk behandling 

 KDIR  

A024 Besluta om utlämnande av 

registerutdrag enligt GDPR 

 KDIR  

A025 Besluta om rättning, radering eller 

blockering av personuppgifter i den 

utsträckning det inte utgör ren 

verkställighet (exempel på 

verkställighet är adressändringar, rena 

skrivfel eller andra vardagliga 

förändringar) 

 KDIR  

 

A026 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal där 

kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig 

 KDIR  
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Offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A040 Beslut om sekretessmarkering 

 

OSL 5 kap. 5 § KDIR  

A041 Beslut om helt eller delvis avslag på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling samt uppställande av 

förbehåll i samband med utlämnande 

till enskild 

OSL 6 kap.1-

7 §§ 

KDIR  

A042 Beslut om polisanmälan angående brott 

mot den egna verksamheten 

(ekonomiskt bistånd, skadegörelse 

mm) 

OSL 10 kap. 2 § KDIR  

A043 Beslut om polisanmälan angående 

vissa brott mot underåriga samt vissa 

grövre brott 

OSL 10 kap. 21 

och 23 §§ 

KDIR  

A044 Beslut att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga myndigheter 

i forskningssyfte 

SoL 12 kap. 6 § KDIR  

A045 Prövning av att överklagande skett i 

rätt tid samt avvisning av 

överklagande, som kommit in för sent 

FL 24 § KDIR  

A046 Rätta redan fattat beslut, som 

innehåller uppenbar oriktighet till följd 

av skrivfel, räknefel eller liknande 

förbiseende 

FL 26 § KDIR  

A047 Omprövning av beslut 

 

FL 27 § KDIR  

A048 Omprövning av beslut efter överklagan 

 

FL 28 § KDIR  

A049 Utse kontaktpersoner för arkiven inom 

respektive verksamhetsområde 

 KDIR  

A050 Besluta om vem som ska vara 

arkivansvarig 

ArkivL 4 § KDIR  

A051 Beslut om utlåning av arkivhandlingar  

 

 KDIR  

A052 Beslut om gallring av allmänna 

handlingar utöver vad som framgår av 

dokumenthanteringsplan 

ArkivL 10 § KDIR  

A053 Besluta i frågor om tillsyn gentemot 

hela kommunkoncernen när det gäller 

arkivfrågor 

ArkivL 7, 8 §§ KDIR  

A054 Beslut om överlämnande av handlingar 

till kommunarkivet 

ArkivL 9, 14 §§ KDIR  

A055 Beslut om mottagande av handlingar 

från kommunarkivet 

ArkivL 9, 14 §§ KDIR  

A056  Beslut om kommunarkivets öppettider 

och tillgänglighet 

 KDIR  

A057 Beslut om regler och rutiner för 

arkivvården inom kommunkoncernen 

 KDIR  
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Ekonomi 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A070 Utdelning från donationsfonder 

(stiftelser), där stadgar eller liknande 

inte föreskriver att någon annan ska 

besluta om utdelning 

 KDIR  

A071 Utse eller ändra beslutsattestanter  KDIR  

A072 Yttrande i folkbokförings- och 

taxeringsärenden 

 KDIR  

A073 Bevakning i konkurs där kommunen 

har ekonomiska intressen 

 KDIR  

A074 Målsägartalan i brottmål, avseende 

stöld eller skadegörelse på kommunens 

egendom 

 KDIR  

 

A075 

Inkassering/indrivning samt ansökan 

om betalningsföreläggande och 

handräckning vid myndigheter och 

domstolar samt andra åtgärder för 

reglering av kommunens utestående 

fordringar 

 KDIR  

A076 Upptagande, konvertering, förlängning 

och inlösen av lån som beslutats av 

kommunfullmäktige och på 

kommunens vägnar utfärda de 

förbindelser som behövs 

 KDIR  

A077 Placering av överskottslikviditet i 

enlighet med kommunstyrelsens 

anvisningar 

 KDIR  

A078 Vid behov för kommunens räkning 

uppta tillfälliga lån med en löptid av 

högst ett år inom den beloppsram som 

kommunfullmäktige bestämmer 

 KDIR  

A079 Bevilja kommunens helägda bolag 

krediter inom koncernkontosystemet 

och den av kommunstyrelsen beslutade 

totala ramen 

 KDIR  

A080 Borgensåtaganden för 

anslutningsavgift för VA 

 KDIR  

A081 Placering av donationsmedel 

 

 KDIR  

A082 Avskrivning av sådana fordringar som 

enligt gällande föreskrifter för 

kommunens kravverksamhet inte ska 

bli föremål för vidare 

indrivningsåtgärder 

 KDIR  

A083 Överenskommelse om reglering av 

skador, då ersättningen inte överstiger 

fem prisbasbelopp 

 KDIR  

A084 Betalningsuppskov eller delbetalning 

enligt Va-lagen 

 KDIR  

A085 Säkerhet för gatukostnader och 

anslutningsavgifter och lån för VA 

 KDIR  

A086 Besluta om tilldelning av kontokort 

 

 KDIR  
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Ekonomi 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A087 Försäljning av lös egendom 

 

 KDIR  

A088 Återlämnande eller nedskrivning av 

garantiförbindelser avseende 

byggnadsarbeten inom områdena 

teknisk affärsverksamhet, mark- och 

exploatering samt 

verksamhetsfastigheter 

 KDIR  

A089 Utsträckning, nedsättning, dödning, 

sammanföring och relaxation av 

inteckningar samt utbyte av pantbrev 

liksom andra därmed jämförliga 

åtgärder 

 KDIR  

A090 Teckna kommunal borgen i enlighet 

med av kommunfullmäktige angiven 

ram vid upptagande eller omsättning av 

lån som upptas av kommunens egna 

bolag 

 KDIR  

A091 Besluta om att flytta budgeterade 

medel mellan enheter inom ett 

verksamhetsområde 

 KDIR  

 

 

Upphandling/inköp 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A100 Besluta om förfrågningsunderlag i 

upphandlingar upp till högst 5 

prisbasbelopp 

 KDIR  

A101 Fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal 

inom budget i upphandlingar som 

överstiger direktupphandlingsgränsen  

 KDIR  

A102 Fatta beslut och teckna avtal vid 

nyttjande av ramavtal över 

direktupphandlingsgränsen 

 KDIR  

A103 Besluta om att ingå försäkringsavtal 

 

 KDIR  

A104 Anmälan om att delta i upphandling av 

ramavtal samt att teckna ramavtal 

 KDIR  

 

 

 

 

 

 

 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-11-23 

Dnr 

2018/001437-002  
Sida 

10(12) 

 

 

 

Personal/löner 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A110 Beslut att ingå överenskommelse med 

arbetstagarorganisation gällande 

kommunens roll som arbetsgivare när 

det gäller ärenden av principiell 

betydelse när det rör enskilda individer 

 KDIR  

A111 Besluta om att teckna kollektivavtal för 

hela kommunen som följer av 

medlemskap i arbetsgivarorganisation  

 KDIR  

A112 Tecknande av kollektivavtal inom 

bilaga till AB § 4 Anställningsform 

 KDIR  

A113 Förhandling enligt 11-14, 19 §§ enligt 

lag 1976:580 om medbestämmande i 

arbetslivet 

 KDIR  

A114 Förhandling enligt 38 § enligt lag 

1976:580 om medbestämmande i 

arbetslivet 

 KDIR  

A115 Företräda arbetsgivaren vid 

förhandlingar avseende arbetsrättsliga 

tvister samt övriga förhandlingar enligt 

10 § MBL 

 KDIR  

A116 Fatta formellt beslut om tolkning av 

lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 KDIR  

A117 Besluta i ärenden om återkrav av 

felaktigt utbetald lön  

 KDIR  

A118 Besluta i ärenden om lokal tvist 

 

 KDIR  

A119 Beslut om att åtgärda brister som 

kommit fram i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

 KDIR  

A120 Anställning av 

verksamhetsområdeschef 

 KDIR  

A121 Anställning av enhetschef 

 

 KDIR  

A122 Övriga anställningar (tidsbegränsade 

anställningar upp till högst tre månader 

räknas som verkställighet) 

 KDIR  

A123 Anställnings- och lönevillkor för 

kommundirektör 

 KSo I samråd med 

Ks presidium 

A124 Anställnings- och lönevillkor för 

verksamhetsområdeschef 

 KDIR  

A125 Anställnings- och lönevillkor för 

enhetschef 

 KDIR  

A126 Anställnings- och lönevillkor för övrig 

personal 

 KDIR  
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Personal/löner 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A127 Omplacering av personal mellan 

verksamhetsområden 

 KDIR  

A128 Omplacering av personal inom 

verksamhetsområde 

 KDIR  

A129 Uppsägning på grund av arbetsbrist 

 

 KDIR  

A130 Uppsägning på grund av personliga 

skäl 

 KDIR  

A131 Avskedande 

 

 KDIR  

A132 Skriftlig varning; beslut om 

avstängning med mera med eller utan 

löneförmåner - kommundirektör 

 KSo KSo1/KSo2 

A133 Skriftlig varning, beslut om 

avstängning mm, med eller utan 

löneförmåner – övriga anställda 

 KDIR  

A134 Tillstånd för personal att stadigvarande 

använda sin egen bil i tjänsten 

 KDIR  

A135 Tjänstledighet utan lön utöver lag och 

avtal, helt eller partiellt 

 KDIR  

A136 Tjänstledighet med lön utöver lag och 

avtal, helt eller partiellt 

 KDIR  

A137 Medgivande om helt eller delvis 

bibehållen lön under ledighet enligt lag 

eller avtal 

 KDIR  

A138 Bidrag till fritidsstudier 

 

 KDIR  

A139 Beslut om att begära läkarintyg från 

första sjukdagen 

 KDIR  

A140 Prövning av sjukintyg  KDIR  

A141 Beslut angående bisyssla för 

kommundirektör 

 KSo KSo1/KSo2 

A142 Beslut angående bisyssla för 

verksamhetsområdeschef 

 KDIR  

A143 Beslut angående bisyssla för 

enhetschef 

 KDIR  

A144 Beslut angående bisyssla för övriga 

anställda 

 KDIR  
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Lokal- och fastighetsfrågor 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A170 Medgivande att uppföra byggnad 

närmare tomtgräns än vad 

planbestämmelserna medger, när det 

gäller gräns mot kommunägda 

fastigheter 

 KDIR  

A171 Besluta om grannyttranden där 

kommunen är fastighetsägare 

 KDIR  

A172 Företräda kommunen vid köp av fast 

egendom vid offentlig auktion för 

bevakning av fordran eller inskriven 

rätt 

 KDIR  

A173 Uppsägningar av hyreskontrakt 

(särskilda boenden) 

 KDIR  

A174 Hyra ut bostäder och lokaler i 

kommunens fastigheter (särskilda 

boenden) 

 KDIR  

A175 Förhyrning av lokaler för kommunens 

verksamheter 

 KDIR  

A176 Beslut och avtal angående uthyrning av 

lägenheter i andra hand 

  

 KDIR  

 

 

 

 

 

 


