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Principer för beslut med stöd av delegationsbestämmelser 

Innebörd och syfte 

Att fatta beslut med stöd av delegationsbestämmelser innebär att besluta åt kommun-
styrelsen. Besluten gäller på samma sätt som om kommunstyrelsen själv fattat dem och 
kan överklagas på samma sätt. Kommunstyrelsen eller chef kan inte ändra ett delegerat 
beslut som fattats av en delegat, däremot kan kommunstyrelsen återkalla den givna 
beslutanderätten. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Syftet med delegering är att avlasta de förtroendevalda med rutinärenden så att den 
politiska uppmärksamheten istället kan riktas till planering och behandling av 
betydelsefulla och principiella ärenden. Delegering syftar också till att möjliggöra en 
effektivare verksamhet genom att beslutsvägar blir kortare och handläggningstiden 
snabbare. 

En delegats närmaste chef och en förordnad vikarie 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 förhindrad att fatta beslut ska 
ärendet returneras till delegationsgivaren.  

Frågor om delegering finns reglerade i kommunallagen (KL) 6. Kap, 37-40 §§. 

Undantag 

Beslut i följande typer av ärenden får inte delegeras: 

1. Ärenden av principiell karaktär och som avser t.ex. verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
att beslut av kommunstyrelsen 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 överlåtits till 
kommunstyrelsen. 

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Delegering eller ren verkställighet 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och 
avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställig-
het och finns inte upptaget i denna delegationsordning. Beslut som följer direkt av 
författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger utrymme för 
självständiga överväganden betraktas också som verkställighet.  

Exempel på ärenden som är verkställighet är inköp inom fastställda budgetramar där 
kostnaden understiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, beviljande av ledig-
heter som styrs av lagar eller avtal, kortare anställningar med en varaktighet på högst 
tre månader eller s.k. intermittenta anställningar och att skicka fakturor enligt beslutad 
taxa. 

När det gäller begäran om utlämnande av handlingar är det inte ett delegationsbeslut 
när man konstaterar att handlingen kan lämnas ut. Ett delegationsbeslut behöver 
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endast fattas när begäran helt eller delvis avslås. Den största skillnaden mellan beslut 
och verkställighet är att beslut kan överklagas. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation från kommunstyrelsen ska anmälas till-
baka. Av delegationsbesluten ska det framgå vem som har fattat beslutet (delegat), vad 
ärendet gäller (punkt i delegationsordningen), datum samt diarienummer. Respektive 
delegat ansvarar för att beslut som är fattade med stöd av delegation anmäls till 
kommunstyrelsen. Detta görs via mall i dokument- och ärendehanteringssystemet 
Ciceron.  

Delegationsbeslut ska anmälas på första sammanträdet efter tidpunkten för beslutet. I 
protokollet anges att kommunstyrelsen tagit del av delegationsbeslut inkomna under 
viss tidsperiod. 

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 

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

 Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut. 

 Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegationsbeslut. 

 Besluta att ansöka om inhibition – Inhibition innebär att man väntar med 
verkställande tills slutligt beslut har fattats av domstolen. 

Delegationsbeslut kan överklagas och det sker genom antingen 

Förvaltningsbesvär 

Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte 
obetydligt sätt. I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är besluts-
fattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur man överklagar och vart man ska 
skicka sitt överklagande. Skrivelsen med överklagande ska skickas till kommunstyrelsen 
inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. Kommunstyrelsen 
prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid och bedömer om ärendet ska 
omprövas eller inte. Om överklagandet har kommit in i rätt tid och kommunstyrelsen 
inte har för avsikt att ändra det, skickar kommunstyrelsen vidare överklagandet med 
handlingar till överklagandeinstansen, t.ex. förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.  

Eller  

Laglighetsprövning 

Endast beslut som inte kan överklagas som förvaltningsbesvär kan laglighetsprövas. 
Den som är medlem i kommunen, d.v.s. folkbokförd, betalar kommunalskatt eller är 
ägare av en fastighet i kommunen, har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala 
beslut hos förvaltningsrätten. Klagan ska ske skriftligen och skickas till förvaltnings-
rätten inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjordes på kommunens anslags-
tavla. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas av förvaltningsrätten.  

Besvärstid 

Besvärstid för delegationsbeslut som överklagas som laglighetsprövning börjar löpa det 
datum då det justerade protokollet anslagits. Besvärstiden för beslut som överklagas 
som förvaltningsbesvär är tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Ett 
beslut som inte anmäls får inte laga kraft eftersom det inte funnits någon möjlighet att 
överklaga beslutet (gäller laglighetsprövning). 
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Underskrift av delegationsbeslut 

I takt med att digitaliseringen i kommunen går framåt ses rutiner för underskrift av 
handlingar över. Någon generell bestämmelse att t.ex. delegationsbeslut ska skrivas 
under finns inte, däremot kan det finnas bestämmelser i viss lagstiftning.  
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Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden 

A 1 Allmänna ärenden 

 Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar 

A 1.1 Ärenden av brådskande 
art, där kommunstyrel-
sens beslut inte kan 
inväntas och där inte 
delegeringsförbud enligt 
speciallagstiftning gäller 

KL1 6 kap. 
39 § 

Kommunstyrelsens 
ordförande/1:e vice 
ordförande/2:e vice 
ordförande 

 

A 1.2 Organisationsstruktur för 
kommunstyrelsens 
förvaltning 

 Kommundirektör i samråd 
med kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

A 1.3 Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol, i 
ärenden där beslut 
ursprungligen fattats på 
delegation 

 Delegaten i ursprungs-
beslutet 

 

A 1.4 Avge yttrande till statlig 
myndighet i tillsynsärende 
som inte är av principiell 
betydelse oavsett hur 
ärendet har initierats 

 Verksamhetsområdeschef  

A 1.5 Avge yttranden på 
remisser som inte är av 
principiell betydelse 

 Verksamhetsområdeschef i 
samråd med nämndens 
arbetsutskott eller 
nämndens presidium 

 

A 1.6 Avge yttranden till dom-
stolar eller andra myndig-
heter i ärenden inom sitt 
verksamhetsområde som 
inte regleras på annan 
plats i delegationsord-
ningen och som inte är av 
principiell betydelse 

 Verksamhetsområdeschef, 
verksamhetschef 

 

A 1.7 Beslut om huruvida 
tjänsteperson är jävig 

KL1 7 kap.  
4 § 

Kommundirektör, 
verksamhetsområdeschef 

 

A 1.8 Befullmäktigande av om-
bud att föra kommunens 
talan inför domstol och 
andra myndigheter samt 
beslut att utfärda full-
makter 

 Kommundirektör  
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A 1.9 Beslut om begäran att den 
som anlitar ombud ska 
medverka personligen vid 
handläggningen av ett 
ärende 

FL2 14 § Enhetschef  

A 1.10 Beslut att ett ombud eller 
biträde som är olämplig 
för sitt uppdrag inte 
längre får medverka i 
ärendet 

FL2 14 §  Enhetschef  

A 1.11 Beslut om begäran att ett 
ombud styrker sin 
behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det innehåll 
som framgår av 15 § 
första stycket FL 

FL2 15 §  Enhetschef  

A 1.12 Beslut att förelägga part 
eller ombud att styrka 
ombudets behörighet 
genom en fullmakt med 
det innehåll som framgår 
av 15 § första stycket FL 

FL2 15 § Enhetschef  

A 1.13 Rätt att fatta beslut om 
ekonomiskt stöd i ett 
samarbete om marknads-
föring på upp till 50 000 
kronor. 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

A 1.14 Nämndsordförandes 
deltagande i kurser, 
konferenser 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

A 1.15 Förtroendevaldas 
deltagande i kurser, 
konferenser 

 Nämndsordföranden  

Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden 

A 2 Offentlighets- och sekretesslagen OSL, Förvaltningslagen FL, Arkivlagen 

ArkivL och Dataskyddsförordningen GDPR 

 Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar 

A 2.1 Beslut om sekretess-
markering enligt de 
formella bestämmelserna i 
OSL  

OSL3 5 
kap. 5 § 

Verksamhetsområdeschef  
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A 2.2 Beslut om helt eller delvis 
avslag på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling samt upp-
ställande av förbehåll i 
samband med utlämnande 
till enskild 

OSL3 6 
kap. 
1-7 §§ 

Verksamhetsområdeschef, 
Verksamhetschef 

 

A 2.3 Beslut om att lämna ut 
uppgifter som omfattas av 
sekretess till annan 
myndighet 

OSL3 10 
kap. 2 §, 
18-24 §§ 

Verksamhetsområdeschef  

A 2.4 Beslut att lämna ut 
uppgifter ur person-
register, närarkiv eller 
kommunens centralarkiv 
till statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

SoL13 12 
kap. 6 § 

Verksamhetsområdeschef 
Administrativ chef 

 

A 2.5 Beslut om avvisning av 
överklagande som kommit 
in för sent 

FL2 45 § Delegaten i ursprungs-
beslutet 

 

A 2.6 Beslut att rätta redan fattat 
beslut, som innehåller 
uppenbar oriktighet till 
följd av skrivfel, räknefel 
eller liknande förbiseende 

FL2 36 § Delegaten i ursprungs-
beslutet 

 

A 2.7 Ändring av beslut p.g.a. 
att det har tillkommit nya 
omständigheter eller av 
någon annan anledning 

FL2 37-38 
§§ 

Delegaten i ursprungs-
beslutet 

 

A 2.8 Ändring av beslut efter 
överklagan 

FL2 39 § Delegaten i ursprungs-
beslutet 

 

A 2.9 Beslut om vem som ska 
vara arkivansvarig 

ArkivL4 
4 § 

Kommundirektör  

A 2.10 Beslut 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) 

Artikel 16 
– 19 
GDPR5 

Informationsägare: 
verksamhetsområdeschef, 
verksamhetschef, 
enhetschef 

Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.11 Teckna personuppgifts-
biträdesavtal där nämnden 
är personuppgiftsansvarig 

Artikel 28 
GDPR5 

Kommundirektör Efter samråd 
med 
dataskydds-
samordnaren 
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A 2.12 Beslut att ta ut en avgift 
eller vägra tillmötesgå en 
begäran om registerutdrag 
om denna begäran är 
uppenbart ogrundad eller 
orimlig 

Artikel 
12.5 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.13 Beslut om utlämnande av 
registerutdrag och vad 
detta ska omfatta samt 
beslut att avvisa begäran 
om registerutdrag 

Artikel 15 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.14 Beslut om den 
registrerades rätt till 
rättelse 

Artikel 16 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.15 Beslut om den 
registrerades rätt till 
radering 

Artikel 17 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.16 Beslut om den 
registrerades rätt till 
begränsning av 
behandling samt svaromål 
till tillsynsmyndigheten 

Artikel 18 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.17 Beslut om underrättelse 
till tredje man om rättelse 
eller radering av 
personuppgifter eller 
begränsning av 
behandling 

Artikel 19 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.18 Beslut om den 
registrerades rätt till 
dataportabilitet (att få sina 
uppgifter flyttade från en 
aktör till en annan) 

Artikel 20 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.19 Beslut med anledning av 
den registrerades rätt att 
göra invändningar 

Artikel 21 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med 
dataskydds-
ombud 

A 2.20 Beslut om att anmäla en 
personuppgiftsincident 
samt upprätta anmälan 
och dokumentation 

Artikel 33 
GDPR5 

Administrativ chef Efter samråd 
med data-
skyddsombud 
och kommun-
direktör 

A 2.21 Fastställa konsekvens-
bedömning avseende 
dataskydd 

Artikel 35 
GDPR5 

Verksamhetsområdeschef Efter samråd 
med data-
skyddsombud 
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A 2.22 Beslut om säkerhetspröv-
ning och placering i säker-
hetsklass 

SäkL6 3 
kap.  
1-21 §§ 

Säkerhetssamordnare  

Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden 

A 3 Ekonomi 

 Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar 

A 3.1 Utse eller ändra besluts-
attestanter 

 Ekonomichef  

A 3.2 Vid behov för 
kommunens räkning 
uppta tillfälliga lån med en 
löptid av högst ett år inom 
den beloppsram som 
kommunfullmäktige 
bestämmer 

 Ekonomichef i samråd med 
kommundirektör 

 

A 3.3 Bevilja kommunens hel-
ägda bolag krediter inom 
koncernkontosystemet 
och den av kommun-
styrelsen beslutade totala 
ramen 

 Ekonomichef  

A 3.4 Rätt att underteckna låne-
förbindelser samt 
borgens- och andra 
ansvarsförbindelser inom 
den av kommunfull-
mäktige beslutade 
beloppsgränsen 

 Ekonomichef med 
kontrasignering av 
kommundirektör 

 

A 3.5 Avskrivning av sådana 
fordringar som enligt 
gällande föreskrifter för 
kommunens kravverk-
samhet inte ska bli 
föremål för vidare indriv-
ningsåtgärder 

 Verksamhetsområdeschef   

A 3.6 Överenskommelse om 
reglering av skador, då 
ersättningen inte över-
stiger fem prisbasbelopp 

 Verksamhetsområdeschef, 
enhetschef 

 

A 3.7 Försäljning av lös 
egendom under 
50 prisbasbelopp 

 Verksamhetsområdeschef  

A 3.8 Återlämnande eller ned-
skrivning av garantiför-
bindelser avseende bygg-
nadsarbeten inom om-
rådena samhällsbyggnad, 

 Ekonomichef, mark- och 
exploateringschef, VA-chef 
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mark- och exploatering 
samt verksamhets-
fastigheter 

A 3.9 Utsträckning, nedsättning, 
dödning, sammanföring 
och relaxation av inteck-
ningar samt utbyte av 
pantbrev liksom andra 
därmed jämförliga 
åtgärder 

 Ekonomichef, mark- och 
exploateringschef 

 

A 3.10 Teckna kommunal borgen 
i enlighet med av 
kommunfullmäktige 
angiven ram vid 
upptagande eller 
omsättning av lån som 
upptas av kommunens 
egna bolag 

 Ekonomichef med 
kontrasignering av 
kommundirektör 

 

A 3.11 Rätt att nyupplåna, 
omsätta och lösa lån inom 
den av kommunfull-
mäktige beslutade låne-
ramen 

 Ekonomichef i samråd med 
kommundirektör 

 

A 3.12 Betalningsplan för anlägg-
ningsavgift vid VA-
anslutning 

 Ekonomichef Policy – Vill-
korsbilaga till 
ABVA 07 
(Dnr 2018/332) 

Nämnd- och förvaltningsgemensamma ärenden 

A 4 Upphandling och 

inköp 

Vid upphandling av nya IT-system ska samråd 

ske med IT-chef, Sydarkivera och 

dataskyddsombudet. Vid tecknande av 

personuppgiftsbiträdesavtal ska samråd ske 

med data-skyddssamordnaren. 

 Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar 

A 4.1 Beslut om förfrågnings-
underlag i upphandlingar 
upp till 50 prisbasbelopp 

 Verksamhetsområdeschef  

A 4.2 Beslut om förfrågnings-
underlag i upphandlingar 
över 50 prisbasbelopp 

 Verksamhetsområdeschef i 
samråd med nämndens 
arbetsutskott eller 
nämndens presidium  

 

A 4.3a Fatta tilldelningsbeslut   Ansvarig upphandlare  

A 4.3b Teckna avtal inom budget i 
upphandlingar som över-

 Behörig chef med 
attestansvar 
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stiger direktupphandlings-
gränsen 

A 4.4 Beslut om att ingå försäk-
ringsavtal 

 Ekonomichef  

A 4.5 Beslut om direktupp-
handling  

 

 Behörig chef med 
attestansvar 

 

Kommunstyrelsens ärenden 

KS 1 Allmänna ärenden 

 Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar 

KS 1.1a Anställnings- och 
lönevillkor för 
kommundirektör 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

KS 1.1b Årlig löneöversyn för 
kommundirektör 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

KS 1.2 Beslut om huruvida 
kommundirektören är 
jävig 

KL1 7 kap.  
4 § 

Kommunstyrelsens ord-
förande 

 

KS 1.3 Beslut om förbud mot 
bisyssla för 
kommundirektör 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

KS 1.4 Skriftlig varning; beslut 
om avstängning med mera 
med eller utan löneför-
måner – kommundirektör  

 Kommunstyrelsens ord-
förande i samråd med 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

KS 1.5 Yttrande angående 
antagande av 
hemvärnssoldat och 
hävande av 
hemvärnskontrakt 

Hem-
värns-
förordn8 5 
§ 

Kommundirektör Tas bort när SN 
fått uppdraget i 
reglementet 

KS 1.6 Flaggning på kommunens 
flaggstänger 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

KS 1.7 Tillstånd att använda 
kommunens heraldiska 
vapen 

 Administrativ chef  

KS 1.8 Beslut om disposition av 
medel från kommun-
styrelsens konto för 
oförutsedda kostnader till 
ett sammanlagt årsbelopp 
om högst 500 tkr/år och 
högst 100 tkr/tillfälle 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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Kommunstyrelsens ärenden 

KS 2 Lokaler och fastigheter 

 Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar 

KS 2.1 Medgivande att uppföra 
byggnad närmare 
tomtgräns än vad 
planbestämmelserna 
medger, när det gäller 
gräns mot kommunägda 
fastigheter 

 Fastighetssamordnare, 

Handläggare mark- och 
exploatering 

 

KS 2.2 Beslut om grannyttranden 
där kommunen är 
fastighetsägare 

 Fastighetssamordnare, 

Handläggare mark- och 
exploatering 

 

KS 2.3 Företräda kommunen vid 
köp av fast egendom vid 
offentlig auktion för 
bevakning av fordran eller 
inskriven rätt 

 Kommundirektör och 
ekonomichef i förening 

 

Kommunstyrelsens ärenden 

KS 3 Mark och exploatering 

 Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar 

KS 3.1a Utarrendering av mark för 
tid om högst fem år och 
till en totalsumma under 
arrendeperioden om högst 
fem prisbasbelopp 

 Mark- och exploaterings-
chef i samråd med 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

KS 3.1b Utarrendering av mark för 
tid om högst tio år och till 
en totalsumma under 
arrendeperioden om högst 
fem prisbasbelopp 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

KS 3.2 Förlängning av nyttjande-
rättsavtal eller arrenden 
om högst fem år samt 
förändring av nyttjande-
rättshavare eller 
arrendator 

 Handläggare  

KS 3.3 Belasta eller tillförsäkra 
kommunens fastigheter 
rätt till servitut, 
ledningsrätt eller 
nyttjanderätt för ledning, 
rätt till väg eller rätt till 

 Handläggare  
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anläggning enligt fastställd 
detaljplan respektive 
medverka till ändring eller 
upphävande av rätt 

KS 3.4 Godkänna 
fastighetsregleringar vilka 
är en konsekvens av 
fastställd detaljplan 

 Handläggare  

KS 3.5 Godkänna 
fastighetsregleringar, 
markköp eller 
markförsäljning inom 
budget 

 Mark- och 
exploateringschef 

 

KS 3.6 Initiera och företräda 
kommun vid 
lantmäteriförrättning 

FBL11, 
AL12, LL10 

Handläggare  

KS 3.7 Föra kommunens talan i 
ärenden enligt 
fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen och 
ledningsrättslagen 

FBL11, 
AL12, LL10 

Handläggare  

KS 3.8 Godkännande av 
intrångsersättning och 
markregleringar 

 Mark- och 
exploateringschef 

 

KS 3.9 Godkännande och under-
tecknande av servitut och 
nyttjanderättsavtal 

 Mark- och 
exploateringschef 

 

KS 3.10 Yttrande över planären-
den (av icke principiell 
beskaffenhet) under 
samråd och utställning  

 Mark– och 
exploateringschef 

 

Kommunstyrelsens ärenden 

KS 4 Personal och löner 

 Delegationsärende Lagrum Delegat/ersättare Kommentar 

KS 4.1 Beslut om att teckna 
kollektivavtal för hela 
kommunen och avtal 
inom bilaga till AB 4 § 
anställningsform samt 
som följer av medlemskap 
i arbetsgivarorganisation 

 Kommundirektör  

KS 4.2 Förhandling enligt 11-14, 
19 §§ enligt lag om 
medbestämmande i 
arbetslivet 

MBL7 11-
14, 19 §§ 

Närmaste chef, HR-chef  

KS 4.3 Förhandling enligt 38 § 
enligt lag om 

MBL7 38 § Närmaste chef, HR-chef  
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medbestämmande i 
arbetslivet 

KS 4.4 Företräda arbetsgivaren 
vid förhandlingar 
avseende arbetsrättsliga 
tvister samt övriga 
förhandlingar enligt 10 § 
MBL 

MBL7 10 § Verksamhetsområdeschef, 
HR-chef 

 

KS 4.5 Fatta formellt beslut om 
tolkning av lag, avtal och 
andra bestämmelser 
rörande förhållandet 
mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess 
arbetstagare 

 HR-chef  

KS 4.6 Beslut i ärenden om lokal 
tvist 

 Verksamhetsområdeschef  

KS 4.7 Anställning och villkor för 
verksamhetsområdeschef 

 Kommundirektör i samråd 
med kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

KS 4.8 Anställning och villkor för 
verksamhetschef 

 Verksamhetsområdeschef i 
samråd med 
kommundirektören  

 

KS 4.9 Anställning och villkor för 
enhetschef 

 Verksamhetschef i samråd 
med verksamhetsområdes-
chef 

 

KS 4.10 Anställning och villkor för 
övrig personal 

 Närmaste chef  

KS 4.11 Omplacering av personal 
mellan verksamhetsom-
råden 

 HR-chef i samråd med 
kommundirektören och 
berörda verksam-
hetsområdeschefer 

 

KS 4.12 Omplacering av personal 
inom verksamhetsområde 

 Verksamhetsområdeschef  

KS 4.13 Uppsägning på grund av 
arbetsbrist 

 Kommundirektör, 
verksamhetsområdeschef 

 

KS 4.14 Uppsägning på grund av 
personliga skäl 

 Kommundirektör, 
verksamhetsområdeschef 

 

KS 4.15 Avskedande  Kommundirektör, 
verksamhetsområdeschef 

 

KS 4.16 Skriftlig varning, beslut 
om avstängning m.m., 
med eller utan löneför-
måner – övriga anställda 

 Verksamhetschef i samråd 
med verksamhetsområdes-
chef 
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KS 4.17 Tjänstledighet med lön 
utöver lag och avtal, helt 
eller partiellt 

 Närmaste chef i samråd 
med HR-chef och/eller 
verksamhetschef 

 

KS 4.18 Ingå enskild överens-
kommelse om att avsluta 
anställning av 
medarbetare med en 
uppsägningstid om max 
den tid som regleras i lag 
och kollektivavtal 

 Verksamhetsområdeschef i 
samråd med HR-chef 

 

KS 4.19 Ingå enskild överens-
kommelse om att avsluta 
anställning av 
medarbetare med en 
uppsägningstid längre än 
den tid som regleras i lag 
och kollektivavtal 
och/eller där en 
avgångsersättning 
utbetalas. 

 Kommundirektör i samråd 
med HR-chef 

 

KS 4.20 Fastställa löneutrymmen 
vid 
löneöversynsförhandlingar 
samt besluta om 
övergripande fördelning 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

KS 4.21 Besluta om stridsåtgärd i 
samband med 
arbetsrelaterade 
konfliktsituationer såsom 
strejk, lockout eller 
blockad.  

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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Förkortningar av lagar med länkar 

KL1 Kommunallagen (2017:725) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725   

FL2 Förvaltningslagen (2017:900) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900  

OSL3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-
2009-400  

ArkivL4 Arkivlagen (1990:782) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782  

GDPR5 Dataskyddsförordningens grundläggande principer 
https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/  

SäkL6 Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/sakerhetsskyddslag-2018585_sfs-2018-585  

MBL7 Lag om medbestämmande i arbetslivet/Medbestämmandelagen 
(1976:580) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-1976580-om-medbestammande-i-
arbetslivet_sfs-1976-580  

Hemvärnsförordningen8 Hemvärnsförordningen (1997:146)  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/hemvarnsforordning-1997146_sfs-1997-146  

Förordning om skydd 
mot olyckor9 

Förordning om skydd mot olyckor (2003:789) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2003789-om-skydd-mot-
olyckor_sfs-2003-789  

LL10 Ledningsrättslagen (1973:1144) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/ledningsrattslag-19731144_sfs-1973-1144  

FBL11 Fastighetsbildningslagen (1070:988) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/fastighetsbildningslag-1970988_sfs-1970-988  

AL12 Anläggningslagen (1973:1149) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/anlaggningslag-19731149_sfs-1973-1149  

SoL13 Socialtjänstlagen (2001:453) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453  
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