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1 Förvaltningschefens vidaredelegation 
1.1.1 Uppdrag åt anställda att besluta i frågor inom 

servicenämndens verksamhetsområde 
Med stöd av servicenämndens beslut och bestämmelserna i kommunallagen 6 
kap 37 § överlåter förvaltningschefen åt medarbetare att fatta beslut inom 
förvaltningens verksamhetsområde i enlighet med denna 
delegationsförteckning. 
 
Beslut som fattas på delegation av förvaltningschefen ska enligt lagen anmälas 
till förvaltningschefen som i sin tur ansvarar för att beslutet anmäls till nämnden. 
Närmare anvisning om hur anmälan ska ske återfinns under avsnitt i denna 
handling. Varje delegationsförteckning behöver justeras och kompletteras 
kontinuerligt. Det är därför viktigt att berörda som saknar uppgifter i 
förteckningen eller vill föreslå ändringar anmäler till förvaltningschefen via 
nämndsekreteraren.  

1.1.2 Delegationens innebörd och aktuella lagregler 
Att delegera innebär att flytta över beslutsrätt. Den som fått beslutanderätt kallas 
delegat. Delegaten kan sägas träda i nämndens ställe. Beslut, som fattas på 
delegation, är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden. 
Däremot kan ett delegationsuppdrag återkallas. Huvudsyftet med delegering 
inom nämnd är att avlasta nämnden löpande ärenden.  
 
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § kan förvaltningschef, om nämnden så beslutat, 
uppdra åt annan anställd att besluta i förvaltningschefens ställe. Den anställde 
behöver inte vara anställd hos nämnden men i kommunen. När vidaredelegation 
utnyttjas ska till nämnden anmälas till vem beslutsrätten förts.  

1.1.3 Principer för delegation 
Nämnden har fattat följande principer för delegation: 

• Inom nämndens verksamhetsområden gäller två-stegsdelegation via 
förvaltningschef 

• Förvaltningen ska ha ett decentraliserat besluts- och ansvarsförhållande. 
Chefer ska genom delegationsreglernas utformning ges möjlighet att få 
ett tydligt mandat över sina ansvarsområden. 

• Inga andra generella begränsningar av delegationen, än de som 
kommunallagen stadgar, ska gälla. 

 
Vissa ärenden får inte delegeras (Kommunallagen 6 kap § 34)  
Nämnden kan inte delegera 

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

• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats 

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

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter  
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag. 
• frågor där nämnden genom inrättande av särskilt utskott i 

instruktioner meddelat beslutanderätt i preciserade frågor 
• fastställande av tariffer, taxor, avgifter mm. Om nämnden i särskilda 

förutsättningar medgivit detta eller om ärendet annars är av mindre 
vikt och ej av principiell eller prejudicerande betydelse får delegering 
av beslut ske. 

1.1.4 Skillnad mellan verkställighet och delegering  
Ansvar och befogenheter för anställda följer organisationsstrukturen i 
förvaltningen. Den anställde har arbetsuppgifter av verkställighetskaraktär ge-
nom arbetsfördelning (beslutsfattande eller faktisk verksamhet). Genom att 
upprätta uppdragshandlingar för enskilda tjänster tydliggörs tjänstens ansvar och 
befogenheter.  
 



      
      
      

      
      

      
 

 

Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för om beslutet kan 
överklagas och om besluten ska anmälas till nämnden. Någon entydig definition 
finns inte. Mer interna förhållanden bedöms generellt mer vara av 
verkställighetskaraktär, till exempel personaladministration eller avgifts-
debitering enligt fastställd taxa. Självständiga beslut - där det finns flera 
alternativ, där bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, med-
borgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms oftare som 
delegationsbeslut. I nedanstående förteckning finns även vissa specifika 
verkställighetsbeslut upptagna som är delegerade av förvaltningschefen. 

1.1.5 Allmänna rättigheter och skyldigheter  
En delegat fattar beslut på nämndens vägnar enligt gällande lagstiftning. Ett 
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Nämnden kan inte ändra ett beslut 
som en delegat har tagit på delegation.  
 
 

Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell eller 
prejudicerande beskaffenhet eller om delegaten på annat sätt bedömer att 

frågan bör prövas av nämnden. 
 
 
Vissa typer av ärenden kan kräva att samråd sker mellan tjänstemän med olika 
kompetenser. Det är ansvarig handläggares skyldighet att kontakta berörda 
tjänstemän för att frågan ska bli fullständigt belyst ur olika kompetensers 
synvinkel. För några typer av ärenden i delegeringsordningen kan anges ”Samråd 
ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteman före 
beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges. Delegaten är alltid 
ansvarig för beslutet. 
 
Om ersättare inte är utsedd är överordnad chef ersättare.   

1.1.6 Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden (även beslut enligt 
vidaredelegering). Anmälan har två huvudsyften; dels ska nämnden ha 
kännedom om vilka beslut som fattas i nämndens namn, dels börjar 
överklagandetiden löpa vad gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
Överklagandetiden för ett delegationsbeslut löper från att protokollet, där 
delegationsbeslutets anmälts, justerats och justeringen anslagits på kommunens 
anslagstavla (andra regler gäller för beslut som gäller myndighetsutövning mot 
enskild).  
 
Anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska ske regelbundet, månadsvis vid 
nästkommande sammanträde. Beslutande ärenden ska gå att identifiera, vara 
daterade och beslutsfattare ska framgå. Framtagen blankett ska fyllas i och 
överlämnas till nämndsekreteraren, i förekommande fall med kopia på beslutet. 
 

1.1.7 Gruppering av beslutsområden 
1. Personalärenden 
2. Ekonomi, upphandlingar och avtal  
3. Övrigt 
4. Yttranden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Där ingenting annat anges gäller att beslutet inte får vidaredelegeras. 



      
      
      

      
      

      
 

 

 
 
Personalärenden           

Får vidaredelegeras: 
Nr Ärendetyp Delegat Vidaredelegeras 

till: 
Anmärkning  

1 Förhandla enligt MBL angående förvaltningsövergripande frågor Förvaltningschef    

2 Förhandla enligt MBL angående egen verksamhet Förvaltningschef Avdelningschef  X 

3 Anställa och återbesätta tillsvidareanställd personal inklusive lönesättning Förvaltningschef  Tjänst måste finnas  

4 Uppsägning av personal på grund av arbetsbrist eller personliga skäl Förvaltningschef  I samråd med personalchef  

5 Besluta om avskedande Förvaltningschef  I samråd med personalchef  

6 Besluta om disciplinära åtgärder eller avstängning av arbetstagare Förvaltningschef  I samråd med personalchef  

7 Besluta om förflyttnings- och omplaceringsärenden från en avdelning till 
en annan inom förvaltningen 

Förvaltningschef  I samråd med berörda avdelningschefer  

 
 
Ekonomi, upphandlingar och avtal 

      Får vidaredelegeras:  
Nr Ärendetyp Delegat Vidaredelegeras 

till: 
Anmärkning  

1 Utge ersättning för person- eller sakskador som arbetstagare vållar Förvaltningschef  Gäller inte belopp som överstiger ett halvt 
basbelopp per ersättningsskyldig och 
skadetillfälle. Avser ersättning som inte täcks av 
försäkring 

 

2 Kräva ersättning för person- eller sakskador Förvaltningschef  Gäller inte belopp som överstiger ett halvt 
basbelopp per ersättningsskyldig och 
skadetillfälle, såvida inte skadan täcks av 
försäkring 

 

3 Besluta om förvaltningsspecifika upphandlingar och avtal Förvaltningschef  Upp till tröskelvärden som anges i lagen om 
offentlig upphandling. I samråd med 
upphandlingssamordnare 

 

4 Utse beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde Förvaltningschef Förvaltningsekonom  X 

Övrigt 
   Får vidaredelegeras: 



      
      
      

      
      

      
 

 

Nr Ärendetyp Delegat Vidaredelegeras 
till: 

Anmärkning  

1 Utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande till enskild när ansökan hänskjutits till myndigheten 

Förvaltningschef  Registrator ersätter vid förhinder  

2 Avslå enskilds begäran att få ut allmän handling Förvaltningschef  Registrator ersätter vid förhinder  

3 Besluta om avvisande av ombud eller biträde Förvaltningschef    

4 Besluta om avvisande av för sent inkommit överklagande Förvaltningschef  Registrator ersätter vid förhinder  

5 Besluta att ompröva beslut i enlighet med den klagandes yrkande Avdelningschef    

6 Besluta att inte ompröva eller att bara delvis ompröva beslut Förvaltningschef    

7 Hos besvärsmyndigheten både anföra besvär samt begära inhibition Förvaltningschef    

8 Ärenden som är så brådskande att Servicenämndens sammanträdes 
beslut inte kan avvaktas 

Servicenämndens 
ordförande 

 Vice ordförande ersätter vid förhinder  

9 Göra årlig revidering av dokumenthanteringsplaner inom 
servicenämndens verksamhetsområde (en gång per mandatperiod ska 
planerna upp till servicenämnden för beslut) 

Förvaltningschef    

10 Utse ombud att föra servicenämndens talan inför domstolar och 
myndigheter 

Förvaltningschef    

11 Begära registerutdrag av personal Avdelningschef    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttranden  

Får vidaredelegeras 
Nr Ärendetyp Delegat Vidaredelgeras till: Anmärkning  



      
      
      

      
      

      
 

 

1 Besluta om handläggning av yttranden över remisser 
1. Beslut om remissen ska besvaras eller inte 
2. Besluta vem som ska handlägga ärenden 
3. Besluta om yttrandet ska behandlas politiskt eller besvaras av 

ansvarig handläggare 
 

Förvaltningschef    

2 Yttrande över detaljplaneförslag etc. Förvaltningschef    
3 Yttrande till besvärsmyndighet Förvaltningschef  Gäller delegationsbeslut. Yttrande med anledning 

av att beslut av nämnden överklagats är inte 
delegerade. 

 

4 Yttranden om brott mot nämndens verksamhet Förvaltningschef    
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