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~Tingsryds 
'\!!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 

Justeran e 

Au§ 276 Dm2014/360 002 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kanslichef Garo Lorfalk föreslår förändrad delegationsordning för 
kommunstyrelsen. Den senaste uppdateringen gjordes 2009 och sedan dess 
har lagändringar gjorts som föranleder denna översyn. Andra skäl är att vissa 
uppgifter har övergått från kommunstyrelsen till sarnhällsbyggnadsnänmden 
och att beloppsgränser inom upphandlingsonn·ådet har höjts. 

Beslutsunderlag 
Förslag till förändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
skrivelse kanslichefGam Lorfalk, 2014-06-18 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta fårslag till kommunstyrelsens delegationsordning 
i enlighet med protokolls bilaga. 

Il 
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Bilaga Ks Au § 276 2014-08-11 

~Tingsryds 
'\!'!:) kommun 

Kommunlednings

Gam Lotfalk 
0477-44113 

g a ro .lorta l k@tingsryd. se 

2014-06-18 

Kommunstyrelsen 

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Nuvarande delegationsordning fastställdes år 2009 (KS 2009-01-16 § 5). Någon ge
nomgripande revidering har därefter inte gj mis av delegationsordningen. Sedan år 2009 
har vissa lagändringar skett, vilka föranleder en översyn av delegationsordningen. Vi
dare har en del uppgifter som tidigare låg inom kommunstyrelsens verksamhetsonn·åde 
flyttats över till samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Utöver detta har det 
även funnits skäl att uppdatera de beloppsgränser som gäller vid upphandlingar och av
rop. 

Det finns utifi·ån ovan uppräknade exempel anledning att se över nu gällande delegat
ionsordning. Utöver detta fiuns även behov att göra en allmän översyn i redaktionellt 
syfte. 

Underlag 
Kanslichefen Gara Lorfalks förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrel
sen i Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

Konnnunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommtmstyrelsen besluta 

A:1. t ~. · videra kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med bifogade förslag. /'"' ./l 

?Ii ~~1.:> ~'----.--
Gam orfal / · . 

Kanslic ef 

Exp. till 
San1tliga avdelningar inom kommtmledningsförvaltningen 
San1tliga förvaltningar och bolag 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477-441 00 (vx) 

f ax 
0477-313 00 

e-post/hemsida 
Jmmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Dokumenttyp 
Kommunal 
författningssamling 

Dokumentansvarig 
Kanslichef 

Senast reviderad 
2014-01-20 

Delegationsordning 

Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun 

Fastställd 
Kommunstyrelsen 
2009-01-16, § 5 

Diarienummer 
2008/546 002 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 

1. Administrativa ärenden 

N1· Ärende Delegat 

1.1 Hantering av allmänna handlingar 
Beslut om avslag på begärau om utlämnaude av Kauslichef (kommunebef) 
allmän haudling till enskild eller aunau myndighet Överordnad chef har minst 
samt uppställaude av förbehåll i sambaud med samma delegation och 
utlänmaude till enskild behöver inte auges som ers. 

1.:2 Personuppgiftslagen 
Fullgöra de uppgifter som aukommer på Kauslichef 
personuppgiftsausvarig i den mån det inte 
aukommer på personuppgiftsombud 

1.:3 Överklagande 
Prövning om överklagaude inkommit i rätt tid 
enligt förvaltningslagen samt beslut om avvisning 

1.4 Ombud och delgivning 
Befullmälctigaude av ombud att föra kommunens Kommtmstyrelsens 
talau inför domstol eller liknaude myndigheter ordföraude (kommunchef) 
samt vid fönättningar av olika slag 

>· 

Utse ombud att företräda kommunen vid olika . Kommunstyrelsens 
stämmor o.d. ordföraude 

2 (21) 

Anmärkning Lagrum 

Att lämna ut en haudling är att 2 kap 14 §TF 
betrakta som verkställighet. ±4 lffij3 Hl § g elffb -
Personuppgiftsausvarig är PuL 
respektive nämnd och styrelse. 

Om ett överldagaude felaktigt 24 §FL 
inkommit till komrmmen ska det 
omgående vidarebefordras till rätt 
instaus. 

--·-
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1.5 

1.6 

1.'7 

1.8 

Mottaga delgivning 

information 
Tillstånd att använda kommunens vapen 

Hemvärn 
Yttranden om antaganden av hemvärnsmän 

Brådskande ärenden 
Brådskande ärenden där kommunstyrelsens eller 
kommtmstyrelsens arbetsutskotts beslut inte kan 
avvaktas 

Yttrande tilllänsstyrelsen gällande tillstånd att 
bruka övervakningskamera eller liknande 

Besluta om yttranden i brådskande fall då 
kommtmstyrelsens beslut inte kan avvaktas (gäller 
inte yttranden vid överldaganden) 

Avtal 
-· ----- --· 

3 (21) 

Kommunstyrelsens 
ordförande,kommunche~ 
förvaltffingsehef, 
avdelningschef, registrator 

Kansliehef (informatör) Lag (1970:498) MI;_u;ggg;g;;g" om skydd för 
vapen och vissa 
andra officiella 
beteckningar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

6 kap 36 kap Kl 

~ 
Kommtmstyrelsens 
arbetsutskott 
.... 

Kommtmstyrelsens Jfr 6 kap 34 § KL 
arbetsutskott 

-
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Undertecknande av avtal, förbindelser, andra Kommunstyrelsens 
handlingar och slcrivelser som beslutas av ordfårande 
kommunstyrelsen 

Undertedrna avtal och andra rättshandlingar F örvaltningschef, I övrigt betraktas det som 
avseende löpande ärenden inom det egna avdelningschef; IT strateg verkställighet att den som har 
verksamhetsområdet (finns ingen IT-strateg, delegation på att ingå avtal också 

infochef undertecknaJ} undertedmar detsamma. 

1.!9 Förtroendevaldas kurser, konferenser o.d. 
Beslut om deltagande i klu·ser, konferenser o.d. för Kommunstyrelsens 
samtliga utom kommunstyrelsens ordförande arbetsutskott 

Kommunstyrelsens ordförande mer än en vecka Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

1.10 Arvodesregler 
Tollming och tillämpning av arvodesregler för Kommunstyrelsens 
förtroendemän i ärenden av principiell betydelse arbetsutskott 

Tollming och tillämpning av arvodesregler får Personalchef 
förtroendemän i ärenden av mindre betydelse 

2. Ekonomiärenden 
-
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Nr Ärende Delegat Anmärkning La a rum 

2.1 Omfördelning av budgetmedel 
Omfördelning av budgetmedel inom ramen för en Kommunstyrelsens 
verksamhet (understigande 2 positioners ansvar arbetsutskott 
och verksamhet) 

Omfördelning av medel ur centralt anslag för Ekonomichef 
löneökningar 

' 

2.2 Likvida medel samt donationsfonder 
Placering av medel Ekonomichef 

(bitr. ekonomichef) 
Placering av donationsmedel Ekonomichef 

(bitr. ekonomichef) 
Utdelning från donationsfonder Resp. kommittre 

2.3 Lån 
Placering av lån sker inom ramen för kommunens finanspolicy 
Upptagande av nya lån inom den av Ekonomichef (kolllill1ffiehef) 
kommunfullmäktige beslutade låneramen samt 
förändringar i den befintliga lånestocken, såsom 
konvertering, långivarbyte eller lilmande. 

Underskrift av skuldebrev Ekonomichef (keffiffi:ul'l:ehef) 
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' z u av övriga handlingar avseende lån 

2.4 1 Borgensåtaganden 
n~~,,. om borgen och 

Till 

nsrem fattas av'· 

Beslut om borgen inom av kommunfullmäktige 
fastställd borgensram 

Underskrift av borgensförbindelse 

Till övnga: 
Underskrift av borgensförbindelse 

2.5 j Avskrivningar 
Beslut om 
fordringar: 

:i g avskrivning av 

Understigande V. basbelopp per gäldenär 

Understigande 'h basbelopp per gäldenär 

~ ugunue 'h basbelopp per gäldenär 

j med kontrasignering av 
ekonom (bltr ek. chef) 
Ekonomichef(ko1nnr:u1cheD 

_.c.~ 11-_ ~1 -":i Q"e_ 

Ekonomichef (bitr ek. chef) 

R · c h e f (koHlHlunchcf) 

Kommtmstyrelsens ordf 
aichefl 

l :R;:;..,..,._,,., l +n~.,.,. r<ror-1... r. .f' 
.L V J. V u..J.t..Ll..U..I.fSUV.LLV..I: 

a:i!"'''*" 1""":'1---- ----~_,_ _ _c f], .............. ..,......,~~ ..... r. l-. r.+\ 
\J."-V.I.J.J.J ... I..I.I.UJ:V . .I..I.V~7 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

6 (21) 

9



..-"' 

1 
:'::'. 

''" \N 
'j \J 

~ 

2.6 

2.7 

2 .. 8 

2 .. 9 

7 (21) 

Externa mede! 
Ansökan om externa medel för beslutade projekt- Ko= unstyrels ens Ej förpliktande ansökningar om 
och utvecldingsaTbeten, t.ex. stats- och ED-bidrag arbetsutskott externa medel betraktas som 
(medfinansiering) verkställighet. 

Kommunal medfinansiering av EU-projekt 
Finansie1ingen ska beslutas inom ramen för gällande anslag. 

Understigande l basbelopp Ko=unstyrelsens 
ordförande 

Överstigande l basbelopp Ko=unstyrelsens 
arbetsutskott 

Tiilfäiliga lån inom EU-projekt 

Beviljande av tillfalliga lån inom ramen för EU- Ko=unstyrelsens 
projekt arbetsutskott 

""'· 

Alimänna bidrag 
Bim·ag till föreningar, aktiviteter, uppvaktningar Ko=unchef 

· :~i:;~!~!~~~~:o:~::::~~~fs~~s Kommtmstyrelsens 
ordförande 

ordfårandes förfogandemedel) 

Beslut om allmän am1onsering, marlmadsföring Ko=tmstyrelsens 
m.m. av lco=unen upp till l basbelopp (utöver ordförande 
budgeterade medel) Ko=unchef 

10



~ 

~ 
\ !\ \. 
'./\J 

:( 

2.10 

2.11 

2:12 

2:13 

2:14 

.. 

Biarag@ ffif6l'lcffigaF eefi slfelhlass6l' ovaEI gä±±Ell' 
"fäfiefls'lli;8ytoo iflem fiXffiffi ffir gä±lanEie anslag 

Attestante r 
Utse beslutsattestanter enligt gällande 
attestreglemente 

Utse ersättare för viss tid avseende rätt 
beslutsattestera fakturor 

Leasing och hyra 
Beslut om leasing/hyra mer än 2 år 

Kassation och försäljning 
Beslut om kassation och försäljning av egendom 
som inte längre kan användas i förvaltningens 
verksamhet 

skadestånd 
Beslut i civilrättsliga skadestånds- och 
ersättningsärenden understigande 'h basbelopp 

8 (21) 

Kansliefief (kermm.mefief) 

Ekonomichef (kemmunehef) 

Avdelningschef 
(ekonomichef) 

Ekonomichef 
(bitr.ekonomichef) 

A v delnings chef; IT strateg 
(ekonomichef) 

FörvEiliningsehef Avser inte aTbetsrättsliga 
•~·A;;;;w skadestånd. 

- ----
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3.1 

den 

Lämna fullmakt att för kommunens räkning 
upphandla ramavtal gällande vara eller tjänst 

Lämna fullmakt att föra kommunens talan vid 
överprövningsärenden av länsgemensamma 

ifikation 

Beslut om godl<ärmande av tmderlag för 
upphandling (lcravspecifikation) gällande vara eller 
tjänst överstigande gränsen för direktupphandling 

Länsgemensamma apphandlingar 

Kommtmstyrelsens 
ordförande 

arbetsutskott 

Gäller även då SKL Kommentus 
Inköpscentral eller 
Kammarkollegiet genomför hela 
upphandlingen 

9 (21) 

l 

... .. . 8o ffiköps och 

iKt.K:::fl~:fk!::a!t!:t)?l?hanElling l 

1 

~~::::-m-~spoliey för TingsryEls 
b t Kol'lJffi:mstyrelserJs fr d. l , gällaneo beloppsgränsen 

al'betsutskett' «Jr rre41:1j'Jphandling r-----------1 

Ge4lEfumanEle av fiirfråll;Ilin.gsunElorla,€' vid on 2 :a 
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3.4 

Besht om antagande av !O">·erantör i ärende om 
upphandling av vara eller tjänst: 

Ko=unchef 
~konomichefl 

Kommunchef ......................... ..., .... , 
Ekonomichef 

.G_<ill..a_.,._g-r,.,.,..,. riA ,..,...,.,.....1-.,.......,, .. :n~ .......... 
'-'<...L.W.'-'J. <..<.v..,.._ ............ ..._ u.!-'pn:=mc; 

g6flomförts via direktupphandling. 

om att avbryta 

Gäller inom budgetramarna; skulle 
värdet överstiga budgeterade 
medel ska ärendet lyftas till 

Gäller även beslut om att avbryta 
en upphandling 

):)_l_lr,.,., __ ;,;.,,.,.."f"' 'J....,_,... l,.,.;.,-.,........., ,-,.f-..1. ,...~;1--v..j.,~ 
<-UJ.'-'.1. '-"Y '-'J..L UV..:IJ:U:L--UXXX U~ C U l' OI) CU 

en upphandling 

1 o (21) 
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3.5 

3.7 

fårvalmingsräWkannnilfiätt 

Avro1oa från ramavtal 
basbelopp/avrop (understigande 2 basbelopp 

är verkställighet) 

basbelopp/avrop 

T.J:' ...... ....,...,....,...,~~ ..... ,......,.,...,.,... 1,.., ,.....,.... ,... 
=~~=-=u:u:nJ.n;;.-3.=~ 

ordfårande 

Kommunstyrelsens 
ordförande. 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Avdelningschef 

A v delningschef 

Kormntmstyrelsens 

kommunjuristen 

A vs er avrop från t. ex. 
Länssarnverkan, SI<L Kornmentus 
Inköpscentral, Kanunarkollegiet 

Löpande anskaffningsbeslut som 
röljer ramavtal, 
direktupphandlingar rälmas som 
verkställighet. Ansvar och 
befogenheter i detta hänseende 

attestlistan. 

år då det rör SBN:s verksamhet 

11 (21) 

m 
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4.1 

4.2 

UpJ)iåteise och överlåtelse 
Upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål 

Överlåtelse eller upplåtelse av mark för bostäder 
inom detaljplanelagt område enligt av 
kommunfullmäktige beslutade tomtpriser 
Utarrendering av kommunens mark för en tid av 
högst ett år i sänder 
Uthyrning av bostäder 

Köp, försäljning, byte 
Köp, försäljning och byte genom 
fastighetsreglering av mark inom detaljplanelagt 
område upp til15000 kvm ochfeller 50 000 kronor 

Ingå avtal om servitut, ledningsrätt och 
markupplåtelse genom nytljanderätt i de fall 
kommtmens fastighet( er) är härskande eller 
tjänande område upp till ett värde av 50 000 kr 

Framställningar till och yttrande över remisser från 
milj ö- och byggnämnden eller lantmäterimyndighet 
angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 

Utsträclming, nedsättning, dödning, sammanföring 
och relaxation av inteclmingar samt utbyte av 
pantbrev liksom andra därmed järnförliga åtgärder 

Kommunal förköpsrätt, avvisa erbjudande om 
förvärv eller att avstå från att utöva förköpsrätt 

12 (21) 

Markingenjör (teknisk chef) 

Kommtmstyrelsens 
arbetsutskott 

Markingenjör (teknisk chef) 

Fastighetschef (teknisk chef) 

Ma1·kingenjör, (teknisk chef) 

. 
Markingenjör (teknisk chef) 

Markingenjör (telmisk chef) Grannintyg. 

Markingen j ör (handläggande 
assistent) 

Marldngenjör (telmisk chef) 

15
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Komrmmal prövning enligt lag (1975:1132) om Markingenjör (teknisk chef) 
förvärv av hyresfastigheter m.m., som ej avser 
utövande av fårköpsrätt vid almeöverlåtelse 

4.3 Lantmäteriärenden 
Framställningar och yttranden över remisser från Markingenjör (telmisk chef) 
miljö- och byggn:lmnd eller 
Lantmäte1imyndigheten angående 
fastighetsbildning, bygglov m.m. 

Kommunens ombud vid lantmäteriförrättningar Markingenjör (telmisk chef) 

4.4 Detaljplaner m.m. 
Beslut om planuppdrag K orm111mstyrelsens 

arbetsutskott 
A v ge yttrande till milj ö- och byggnäl=den i Ko1mnunstyrelsens 
samband med samråd och ~:{s{äl±ning l§#i!@MM arbetsutskott 
av detaljplaner, omr·ådesbestälnmelser o.d. 

S. bol<ala trafil<föresl<rifter Hela detta avsnitt utgår då det rör SBN:s verksamhet 

5.1 Allmänt 
Förbud mot trafik med fordon av visst slag eller Utredningsingenjör (telmisk lO kap. l §2st.9. 
fordon med last av viss beskaffenhet chef) TF 

F öreslaift om köniktning Utredningsingenjör (telmisk lO kap. l §2 st. 

16
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5.2 

F ör bud mot provkörning eller sådan 
övningskörning som avses i 4 kap l § 
körkortsförordningen (1998:980) 

Förbud att stanna eller parkera fordon eller 
tillåtelse att stanna eller parkera fordon med 
avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 § eller 
52 §§, 53 § 2-5, 54 §, 53 § 3 eller 4, 8 kap. l § eller 
lokal trafikföreskrift 

F öreslaift om andra särskilda åtgärder för reglering 
av trafiken 

Föreskrift om tillfalligt behov av färdhastighet 
inom begränsat område för fordon i terräng 

Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid fård i 
terräng 

Dispenser (undantag) 
Från föreslaift om stannande eller parkering av 
fordon enligt 3 kap. 47-55 §§ eller 11 kap. 5 § 
trafikförordningen (1998:1276). 
Frän fcireslcrift om framförande av fordon enligt 4 
kap. 2-3 §§, 6 §, 11-15 §§. 17-18 §§, 6 kap. 3-4 §§, 
6 §, samt från bestämmelser för trafik på gågata 
och gårdsgata 3 kap. l §, trafikförordningen 
(1998:1276) 

14 (21) 

chef) 10. TF 

Utredningsingenjör (teknisk lOkap.l §2st. 
chef) 22. TF 

Utredningsingenjör (telmisk l O kap. l § 2 st. 
chef) 16. TF 

Utredningsingenjör (teknisk lO kap. l §2st. 
chef) 22. TF 

Utredningsingenjör (telmisk lO kap. l§ 2 st. 
chef) 14. TF 

Utredningsingenjör (teknisk lO kap. l §2st. 
chef) 18. TF 

Utredningsingen j ör 
(handläggande assistent) 

13 kap. 3 § 3. TF 

Utredningsingenjör 13 kap. 3 § 6, 7, 
(handläggande assistent) 10 och 11 TF 

--
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Från lokal traflkföreslaift enligt l O kap. l § 2 st. Utredningsingenjör 13 kap. 3 § 14, 15, 
(9-13, 15, 17 och 19-21, tra6kförordningen (handläggande assistent) 17 och 18. TF 
(1998:1276) 

~ Beslut om undantag från traflkföreslaift för Utredningsingen j ör 13 kap. 8 §.TF 
rörelsehindrad (handläggande assistent) 

6. Övriga telmisl<a ärenden Hela detta avsnitt utgår då det rör SBN:s verksamhet 

6.'1 Taxor 
Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser Teknisk chef 
för brukande av kommunens allmänna vatten- och (utredningsingenjör eller 
avloppsanläggningar VA-chef) 

Tillämpning av taxa och reglementen för Renhållningssamordnare 
renhållningen ( utredningsing en j ör) 

Fastställande av priser inom kostverksamheten Kostchef ( ekonomiansvarig) 
(gäller ej pris för llmch, middag, söndagsmiddag, 
buffemiddag, personalpriser) 

6.2 Kärlplacering 
Kärlplacering enligt renhållningsordningen. Renhållningssamordnare 

( utredningsingenjör) 

18
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6.~1 Miljöansvar 
Miljöansvar för att samtliga kornmunens B- och C~ Teknisk chef med rätt till 
verksamheter drivs enligt miljöbalken vidaredelegation 

6.5 Avtal om trädgårdskomposter 
Teclmande av avtal om extern drift av Renhållningssamordnare 
trädgårdskornposter ( telmisk chef) 

6.6 Beslut om flyttning av fordon 
Beslut om flyttning av fordon V erkrnästare på Lag (1982:529) 

gatuavdelningen, om flyttning av 
utredningsingen j ör fordonmed 

tillhörande 
förordning 

Ersättare 

Eventuell ersättare till delegat anges inom parantes. Där ersättare inte anges gäller följ ande. Vid förfall för kornmtmstyrelsens ordförande får 
beslut fattas av kommunstyrelsens vice ordförande. Vid förfall för ijänsternan får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef. 
Vid förfall för kornmtmchef f'ar, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kormnunstyrelsens ordförande. V aJj e. överordnad chefhar minst 

. samma befogenhet som underställd personaL 

Bilaga 1 
Ril<tlinj er för delegation 
Bilagal 
Lista utvisande namn på vissa befattningshavare 

19
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Bilaga 1 

Riktlinjer för delegation 

Revideringar 

Respektive nämnds och styrelses delegationsordning ska revideras löpande efter behov. 

Syftet med dielegation 

Syftet med delegation är att nämnden ska avlastas ärenden av mer mtinartad karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt 
frågor av övergripande och principiell betydelse. Vidare har delegation av befogenheter till de anställda ansetts vara ett viktigt medel för att 
förbättra servicen och effektiviteten inom förvaltningen. 

Nämndens ansvar 

Varje nämnd beslutar själv inom de rarnar som lagen anger vilka ärendegmpper eller enskilda ärenden som ska göras till en anställd hos 
kommunen. Detta är bl. a. ett uttryck för att en nämnd har det yttersta verksamhetsansvaret för alla uppgifter inom sitt uppgiftsområde. Nämnden 
kan också välja att själv behålla beslutanderätten i stor omfattning. En nämnd kan när som helst återkalla delegation. Det kan göras generellt men 
det kan också göras i ett särskilt ärende. Nämnden har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan 
tänkas förekomma när ett ärende oförmodat har fått en principiell vikt och det därför är pålcallat att nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden 
har däremot inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 

Delegation 

Med delegation avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa 
,ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat 
fattar beslut å näl=dens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av nämnden, och kan därför överidagas på samma sätt. 
Delegaten har ansvar fcir ärendets beredning och beslut. A v 6 kap 3 3 § KL följ er att en nämnd f'ar uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till: 

0 ett utskott till nämnden, t. ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett presiditUn) 

e en ensldld ledarnot eller ersättare (suppleant), t. ex. ordförande. 

e en anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten. 
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Det går inte att delegera till en grupp anställda, en gmpp förtroendevalda (t. ex. en beredning) eller till en gmpp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegation. 

Delegationsförbud 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (6 kap. 34 §KL): 

o ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

18 (21) 

® framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmälctige 
har överldagats, 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

För den som är beslutsdelegat innebär detta att, trots att beslutanderätten är överförd till delegaten, varje ärendes karaktär måste prövas. Visar det 
sig att ett ärende utvecldar sig till att im1ehålla någon del av delegationsfårbudet, måste nämnden kmma fårlita sig på att beslutsdelegaten får 
ärendet tillbalca till nämnden . 

. Andra punlcten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överidaganden av beslut som nämnden i dess helhet har fattat. 
Däremot är delegation möjlig om det överldagade beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden kan delegeras till den som 
fattat det överldagade beslutet men däremot inte till en lägre beslutsnivå. För att nämnden ska hålla sig underrättad om hur delegationsuppdraget 
utövas kan det emellertid finnas skäl att inte delegera befogenheten att avge yttranden. 

Flera specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, limehåller också uttrycldiga delegationsförbud, som gmndas på en bedönming av vissa ärendens 
principiella betydelse. I sådana ärendegmpper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från nämnden. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Av 6 kap. 35 §KL framgår det att beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning 
detta ska ske. Det fmns två skäl får detta. För det första har nämnden alltid det övergripande ansvaret får nämndens verksamhet. Nämndansvaret 
smanfaller med revisionsansvaret. Nämnden har alltså både rätt och skyldighet att kontrollera hur verksamheten bedrivs. För det andra innebär 
det en rättssälcerhet får den beslutet berör. När ett delegationsbeslut rapporteras tillbalca till nämnden, tas rapporten till protokollet vid 
nästföljande nämndsammanträde. Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla böljar överldagandetiden att löpa. 
Detta gäller dock inte myndighetsbeslut där överldagandetiden enligt förvaltningslagen alltid böljar löpa från dagen då den enskilde fick del av 
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beslutet. Beslut som är vidaredelegerade från förvaltningschef återrapporteras tillbalca till de1me, för arnnälan till nämnden. Förvaltningschefs 
beslut arnnäls direkt tillnärnnden. 

~==~~--~~ 
I viss speciallagstiftning (t.ex. L VU och L VM) f'ar en nämnd uppdra åt ordföranden- eller en annan ledamot som närnnden har utsett- en 
kompletterande beslutanderätt på nämndens vägnar. ·:'';' -~ Till skillnad mot 
beslutanderätt genom delegation är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas när beslut av närm1den eller delegat inte går 
att avvalcta. (e kap. 36 §KL). Det rör sig alltså här om ärenden som otmdgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det 
fms några begränsningar framgår inte av lagtexten. Någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt denna bestänm!else med hänsyn till 
ärendenas art fms inte. Den här möjligheten till delegation till ordförande har betydelse bl.a. vid överldaganden, yttranden vid överidaganden 
samt begäran om inhibition. Ärenden som avgjorts med stöd av 6 kap. 36 § I<::L ska arnnälas vid nämndens nästa sammanträde. 

I delegationsordningen bör ersättare för delegat vid t. ex. sjukdom och semester utses. Delegatenhar inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till 
någon annan utan nämndens uttrycldiga tillåtelse. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegation i ärendet salmar laga verkan, dvs. det gäller 
inte. Om ett sådant beslut överklagas kan en förvaltningsdomstol upphäva beslutet och återförvisa det till nämnden. 

Vidaredelegation 

I 6 kap. 37 §KL finns en begränsad möjlighet till vidaredelegation. Denna möjlighet har införts för att underlätta utveckling av målstyrning av 
verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom. Nämnden kan således genom beslut ge förvaltningschef rätt 
att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Förvaltningscheffår endast använda sin möjlighet till vidaredelegation på ett sådant sätt 
att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut. 

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska arnnälas till förvaltningschef Någon uttrycldig skyldighet för förvaltningschef eller 
delegaten att vidarearnnäla besluten till nänmden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villlcor för att godkärrna 
vidaredelega:tion. Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som förvaltningschef Dessa kan även föregripa ett beslut 
genom att ingripa i ärendet och överta beslutsfattandet. 

Om en nämnd med stöd av 6 kap. 33 § Kl uppdrar åt en anställd att besluta å nämndens vägnar, får nämnden uppställa villlcor som innebär att de 
som utnyttjar nämndens tjär!Ster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas (6 kap. 38 §KL). Nämnden får 
också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrlct beslutet. 
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Lämplig beslutsnivå 

Lagstiftningen sätter vissa yttre gränser för delegationen, men det innebär inte att nämnden alltid bör delegera allt som är tillåtet, t. ex. till 
handläggaren. En avvägning måste alltid göras mellan vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunlct, lämpligt med hänsyn till personalens 
kompetens och med hänsyn till att en del beslut är av ingripande karaletär för den enskilde m.m. I vissa fall bör beslutanderätten således läggas på 
politisk nivå, medan tjänsteman i arbetsledande ställning eller handläggande ijänsteman i andra fall är lämplig beslutsfattare. 

Verkställighet 

Ko=unallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta 
ärenden av rent verkställande art. Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet är inte helt ldar. Följande skillnader kan dock 
uppmärksammas. Delegation innebär överlåtande av en beslutsfmlidion, vilket betyder att delegaten inträder i närrmdens ställe. Beslutet ska 
!runna överldagas, antingen genom ko=unalbesvär eller förvaltningsbesvär. Ä ven att avge yttranden innebär självständiga bedöllll1ingar, trots 
att yttranden normalt inte kan överldagas. Verkställighet innebär däremot en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. I dessa 
ärenden salmas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. 

Exempel på verkställighet är 

Q A v giftsdebitering enligt fastställd taxa 

• Tilldelning av förskaleplats enligt ldar tmordningsprincip 

• Ansöka om utdömande av vite enligt nämndens beslut 

•. Åtalsm=älan, polisanmälan 

• Bevilja semester 

~ Fastställa arbetsrutiner 

Ärendegrupp eller enskilt ärende 

Delegationen kan avse en hel ärendegrupp, vill<et är det vanligaste, eller ett enskilt ärende. Som exempel kan nämnas när nämnden tagit ställning 
i sal< i ett visst ärende, men det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden att fatta beslut direlct. I stället för att nämnden tar upp 
ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras. 
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