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Kommunstyrelsens delegationsordning Karlskoga kommun 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Kommunstyrelsens ledningskontor 2022-05-17 KS 2021-00653 
Handläggare  
Anette Jonson 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras utifrån nya 
förutsättningar. Denna revidering handlar till största delen som 
textförtydliganden samt korrigering utifrån gällande lagstiftning. En 
delegationsordning är ett levande dokument som bör revideras så fort nya 
förutsättningar uppkommer. Arbetet med att revidera 
delegationsordningen kommer att fortsätta, i första hand kring 
upphandlingsfrågor och GDPR.  
 
Kommunstyrelsens föreslås att godkänna kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 17 maj 2022 
Kommunstyrelsens delegationsordning, styrdokument 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsens delegationsordning har under många år ”lappats och 
lagats” och något större omtag har ej gjorts. Nu har en översyn gjorts, i 
första hand för att förtydliga texterna kring vad en delegationsordning är 
samt för att rätta till en del felaktigheter i förhållande till aktuell 
lagstiftning. Exempel på det är att man inte kan delegera till flera personer 
i förening eller låta tjänstemännen vidaredelegera i flera led. En sakfråga 
som förvaltningen föreslår är dock att delegera rätt att teckna driftavtal 
högst fyra år istället för tre år – detta för att avtalsskrivningen numera 
ligger på fyra år och det skulle underlätta kommunens upphandling.  
 
Ny text betecknas som understruken och text som ska raderas är 
överstruken. De två inledande sidorna består helt av ny förtydligande text.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen att 
godkänna denna version av delegationsordningen för att vi ska komma en 
bit på vägen. Avsikten är att fortsätta med revideringar; i första hand kring 
upphandling och GDPR men detta kommer att dra ut på tiden varför det 
ändå känns angeläget att få till ett så bra dokument som möjligt i nuläget.  
 
Bedömning enligt HUT-checklistan är ej aktuell. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till delegationsordning för 
Kommunstyrelsen. 
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Christian Westas 
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Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Diarienummer: 2021-00653 
Fastställd av: KS § xx 20xx 

Revideras senast: 2026-06-30x 



 
 

Bestämmelser om delegering enligt lag 
 
Vad är en delegationsordning? 
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden/styrelsen beslutat att 
delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordningen är att avlasta nämnden/styrelsen 
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir 
då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta 
skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av 
större vikt i nämnden/styrelsen. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala 
organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.  
 
Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens/styrelsens vägnar och 
det är därför nämnden/styrelsen själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av 
någon annan genom delegation.  
 
Vad får delegeras? 
Enligt Kommunallagen (KL) 6:38 är det inte tillåtet för en nämnd att delegera följande typer 
av ärenden: 
 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden 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 lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  

 
I övrigt står det nämnden/styrelsen fritt att inom ramen för nämndens reglemente delegera 
beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som nämnden/styrelsen önskar. 
Delegationsförteckningen innehåller de ärendegrupper där nämnden/styrelsen delegerat sin 
beslutanderätt, men nämnden/styrelsen kan även delegera beslutanderätten i enskilda ärenden 
genom att fatta ett särskilt beslut i det enskilda fallet.  
 
Enligt KL 6:39 får en nämnd/styrelsen dessutom delegera nämndens/styrelsens samlade 
beslutsrätt till ordförande eller annan ledamot som nämnden/styrelsen utsett, under 
förutsättning att ärendet är så brådskande att nämndens/styrelsens beslut inte kan avvaktas. 
Denna möjlighet förutsätts användas mycket restriktivt och är i princip förbehållen de 
tillfällen då ett ärende måste avgöras så snabbt att det är praktiskt omöjligt att hinna 
sammankalla nämnden/styrelsen.  
 
Sådana beslut ska enligt Kommunallagen utan undantag anmälas till nämnden/styrelsen vid 
första närmast påföljande sammanträde. Observera dock att förbudet mot delegering enligt 
KL 6:38 gäller även i dessa fall.  
 
Till vem får nämnden/styrelsen delegera? 
Enligt KL 6:37 får nämnden/styrelsen delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett utskott, till 
en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens organisation. Den som får 
beslutanderätten kallas delegat. Delegaten behöver inte vara anställd inom nämnden/styrelsen 
men inom kommunen.  



 
 

 
Observera att gemensamt beslutsfattande genom delegation endast är tillåtet när delegering 
görs till presidiet eller ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en tjänsteman kan aldrig 
fatta ett delegationsbeslut gemensamt (s k blandad delegering) och det är heller inte tillåtet för 
grupper av tjänstemän eller grupper av ledamöter i nämnden att fatta delegationsbeslut i 
förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett utskott).  
 
Delegationsbeslut eller ren verkställighet? 
Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utgör grundas i en given delegation från den 
ansvariga nämnden/styrelsen med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som 
förvaltningen utför är istället att betrakta som ren verkställighet. Ren verkställighet är all form 
av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde utför utifrån sin tjänst som 
anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagande på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, 
avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså inte en egen självständig bedömning 
utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade styrdokument eller lagar.  
 
Kan jag som delegat bli av med min delegation och när ska jag överlämna delegerade 
ärenden till nämnden/styrelsen? 
Den ansvariga nämnden/styrelsen kan när som helst återkalla en given delegation. 
Nämnden/styrelsen kan frånta en enskild delegat sin beslutanderätt eller välja att den 
delegerade ärendegruppen istället ska beslutas av nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen kan 
också i enskilda ärenden begära att delegaten överlämnar ärendet för beslut i 
nämnden/styrelsen om ärendet i fråga till exempel anses vara av principiell beskaffenhet. En 
utsedd delegat äger på samma sätt rätten att själv återlämna beslutanderätten till 
nämnden/styrelsen i ett specifikt ärende om delegaten bedömer att det är nödvändigt med 
hänsyn till ärendets karaktär. En utsedd delegat får heller aldrig fatta beslut om denne är jävig 
i det aktuella ärendet. Delegaten ska i sådana fall anses frånvarande och utsedd ersättare får 
träda in istället. Om ersättare inte är utsedd är överordnad chef dennes ersättare.  
Om utsedd delegat inte är i tjänst1 övertas beslutanderätten av den som förordnats som vikarie 
på delegatens tjänst eller utsedd ersättare. Om vikarie/ersättare inte har förordnats träder 
delegatens närmaste chef in. Som allmän princip gäller att ersättare inte bör besluta i viktigare 
ärenden om beslutet utan större nackdel kan vänta till dess delegaten återkommer i tjänst 
 
Varför och hur ska delegationsbeslut anmälas till nämnden/styrelsen? 
Enligt KL 6:40 ska samtliga delegationsbeslut anmälas till den nämnd/styrelse som delegerat 
beslutanderätten och det är nämnden/styrelsen som bestämmer formerna för detta. Det är 
nämnden/styrelsen som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas genom delegation. Det är 
därför av största vikt att nämnden/styrelsen hålls uppdaterad om de beslut som fattas genom 
dessa givna delegationer. Anmälan av delegationsbeslut är dessutom absolut nödvändiga då 
beslut som inte anmäls eller anslås inte blir giltiga i den mening att de aldrig kommer att 
vinna laga kraft. Ett delegationsbeslut vinner laga kraft först efter det att tre veckor passerat 
sedan anslaget om att protokollet justerats publicerats på kommunens anslagstavla. Detta 
förutsätter att delegationsbeslutet finns med i den anmälan som görs till nämnden/styrelsen 
under sammanträdet i fråga.  
 
 
 
 

 
1 Vid semester eller långvarig sjukdom; tjänsteresa eller liknande är inte att betrakta som frånvaro 



 
 

Förkortning Betydelse 
AB Allmänna bestämmelser 
FL Förvaltningslagen 
GDPR Dataskyddsförordningen (General Data 

Protection Regulation) 
KHA Kommunala huvudavtalet 
KL Kommunallagen 
LAS Lagen om anställningsskydd 
MLB Lagen om medbestämmande i arbetslivet 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
RB Rättegångsbalken 
TF Tryckfrihetsförordningen 
LOU Lagen om offentlig upphandling 
 
 
 
Nr Ärendegrupp 
A Allmänna ärenden 
B Ekonomi 
C Personal 
D Mark- och exploateringsärenden 
  
Delegat Förkortningar 
AC Avdelningschef 
EC Ekonomichef 
FC Förvaltningschef 
HR-chef Human Resources chef 
KD Kommundirektör 
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott 
KSO Kommunstyrelsens ordförande 
MEX-
chef/H 

Mark- och exploateringschef/Handläggare 

PR-chef PR- och marknadsföringschef 
RC Redovisningschef 
SÄK Säkerhetssamordnare 
 
Allmänna ärenden Lagrum Delegat Kommentar 
A.1 Ärende som är så 
brådskande att KS avgörande 
inte kan avvaktas 

KL 6:39 KSO 
Ersättare: 
1:e vice KSO 

Ska användas restriktivt 

A 2 Utfärdande av fullmakt att 
föra KS talan vid domstol och 
andra myndigheter där det inte 
redan framgår av 
uppdragshandling 
 

 KD 
Ersättare: 
Bitr KD 

Fullmakt att företräda vid 
bolagsstämmor och dylikt 
beslutas av KS  
OBS! Under personal ges 
fullmakt av HR-chef 

A 3 Beslut att inte lämna ut 
allmän handling enligt OSL 
samt att utlämna sådan 

TF 
OSL 

Kanslichef 
Ersättare: 
kommunsekr. 

Beslut att lämna ut handling fattas av den 
som har den i sin vård 
(handläggare/registrator) Vägran att lämna 
ut handling ska hänskjutas till delegat för 



 
 

handling med förbehåll formellt och överklagbart beslut. 

A 4 Förtroendevaldas 
deltagande i externa kurser, 
konferenser, resor upp till två 
dagar för enskild aktivitet 

 KSO 
Ersättare 
1:e vice KSO 

Över två dagar för enskild aktivitet 
beslutas av KS. Interna kurser, anordnat 
av kommunen är verkställighet. Resor för 
KSO godkänns av 1:e vice. Frågor om 
ersättningar regleras i arvodesreglementet 

A 5 Yttrande över remisser från 
annan myndighet/organisation 
som KS/KF i sin helhet inte ska 
yttra sig över (innefattar även 
beslut att inte yttra sig) 
- detaljplaner 
- kameraövervakning 
- regionala frågor 
- övriga yttranden 

KL KD 
Rätt att 
delegera 
vidare 
KD avgör i 
varje enskilt 
fall 

Gäller inte ärenden som inte 
får delegeras enligt KL 

A 6 Representation och 
uppvaktningar på KS vägnar 
som överstiger 6 % av 
prisbasbeloppet 

 KSO 
Ersättare 
1:e vice KSO 

Riktlinjer för representation och 
uppvaktningar fastställda av KS och KF 
ska följas. Representation understigande 6 
% av pbb är verkställighet 

A 7 Utse systemförvaltare för 
kommungemensamma 
datasystem samt för 
verksamhetsspecifikt 
datasystem hos KSL. 
Teckna avtal med 
personuppgiftsbiträde enligt 
GDPR 

GDPR KD KS är systemägare för 
kommungemensamma 
datasystem. Respektive 
nämnd är ansvarig för 
verksamhetsspecifika 
system enligt kommunens 
systemförvaltarorganisation. 

A 8 Tillstånd att använda 
kommunens heraldiska vapen 
och märkesskyddade symboler 

 KD  
Rätt att 
vidaredelegera  
till PR-chef 

 

A 9 Framställan om 
registerkontroll. 
Meddelande om myndighetens 
beslut efter säkerhetsprövning 

Säkerhets-
skyddslagen 

KD 
Rätt att 
vidaredelegera 
till SÄK 

 

A 10 Överklagande när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt upphävt 
kommunens beslut  

KL KSO  

A 11 Remittera ärenden för 
beredning som inkommer till 
KS 

 Kanslichef 
Ersättare: 
Kommunsekr 

 

Ekonomi Lagrum Delegat Kommentar  
B 1 Beslut att utse attestanter  KD I enlighet med attest-

reglemente. Avser drift och 
investering. 

B 2 Avskrivning av 
kommunens fordran (sluta 
ställa krav) 

 KD 
Rätt att 
delegera 
vidare till 
ekonomichef 

Nedskrivning görs av 
ekonomiavdelningen vid 
bokslut. 



 
 

B 3 Teckna driftavtal för den 
egna förvaltningen som löper 
högst tre  fyra år 

 KD  
Rätt att 
vidaredelegera 
till AC 

Driftavtal inom årets drift-
budget är verkställighet. 
Driftavtal understigande 
200 tkr/år som löper högst 
tre fyra år är verkställighet. 

B 4 Teckna hyresavtal för KS 
egen förvaltning 

 KD Hyresavtal under tre fyra år 
är verkställighet 

B 5 Beslut att ansöka om att 
delta i EU-projekt eller annat 
projekt där kommunens 
finansiering ryms inom 
årsbudget 

 KD  

B 6 Beslut att utöka 
checkkrediten till maximalt 200 
mnkr för hela 
kommunkoncernen 

KF 2013-
06-18 § 133 

EC, 
ersättare 
RC  

 

B 7 Teckna leasingkontrakt för 
fordonsfinansiering för 
Karlskoga kommun 

KS 2013-
12-03 § 260 

EC,  
ersättare RC 
Ersättare KD 
och kanslichef 

 

B 8 Beslut avseende likviditets-
förvaltning, placering, 
upplåning och utlåning, 
kommunens medel 

 KD 
Rätt att 
vidaredelegera 
till EC  

I enlighet med finanspolicy 

B 9 Beslut avseende placering 
av förvaltade stiftelser medel 

 KD  
Rätt att 
vidaredelegera 
till EC 

I enlighet med finanspolicy 

Personal kommunövergripande Lagrum Delegat Kommentar 
C 1 Med bindande verkan för 
kommunen genom 
kollektivavtal eller på annat sätt 
reglera frågor rörande 
förhållandet till kommunens 
arbetstagare 

 KD 
Rätt att 
vidaredelegera 
till HR-chef 

 

C 2 Företräda kommunen i 
förhandlingar och tvister om 
tolkning och tillämpning av 
arbetsrättsliga lagar och 
kollektivavtal samt sluta 
överenskommelse för 
kommunens räkning med 
anledning av rättstvist 

 KD 
Rätt att 
vidaredelegera 
till HR-chef 

 

C 3 Fastställa riktlinjer inför 
löneöversynsförhandlingar 
samt speciell inriktning av 
löneöversyn 

 KSAU 
KD, ersättare 
HR-chef 

HR-avdelningen samordnar 
arbetet med löneöversyn 

C 4 Beslut om stridsåtgärder 
under arbetsmarknadskonflikt 

KHA  KSAU Efter anvisningar från SKR 

C 5 Beslut om skyddsarbete KHA KD  Enligt SKR:s konflikt-



 
 

som berör flera förvaltningar Rätt att 
vidaredelegera 
till HR-chef 

anvisningar. Vid konflikt 
som berör endast en 
förvaltning beslutar 
förvaltningen efter samråd 
med HR-avdelningen 

C 6 Beslut om särskild 
avtalspension 
6.1 upp till 6 månader 
6.2 upp till 1 år 
6.3 över 1 år 

 6.1 FC 
6.2 HR-chef 
6.3 KSO 

Se även Riktlinje för 
pensionshandläggning 

C 7 Pensionshandläggning vid 
förtida uttag 
7.1 upp till 6 månader 
7.2 upp till 1 år 
7.3 över 1 år 

 7.1 FC 
7.2 HR-chef 
7.3 KSO 

Se även Riktlinje för 
pensionshandläggning 

C 8 Beslut om avgångsvederlag 
8.1 upp till 6 månader 
8.2 upp till 1 år 
8.3 över 1 år 

 8.1 FC 
8.2 HR-chef 
8.3 KSO 

Se även Riktlinje för 
pensionshandläggning 

Vid uppsägning på grund av kommunövergripande organisationsförändring eller anpassning 
beslutar KS. Vid uppsägning som berör endast en förvaltning beslutar förvaltningen. Samråd 
med HR-avdelningen krävs. 
Personal inom KSL Lagrum Delegat Kommentar 
C 9 Beslut om indelning av 
förvaltningen i 
huvudverksamheter/ 
avdelningar 

 KD Organisationsförändring 
inom avdelning är 
verkställighet 

C 10 Antal tjänster, volym  KD Redovisas i internbudget 
respektive år. Förändring 
anmäls. 

Personal - anställning och 
villkor, lön, ledighet m m 

Lagrum Delegat Kommentar 

C 11 Anställa KD och FC 
tillvidare 

LAS/AB KSAU  

C 12.1 Anställa FC på 
vikariat/tidsbegränsad 
anställning 
12.2 Anställa KD tillfälligt 

LAS/AB  KD 
12.2 KSAU 

Anställning under tre 
månader är verkställighet 

C 13 Anställa AC tillsvidare LAS/AB KD Dialog/samråd med KSO i 
rekryteringen 

C 14 Anställning av personal, 
tillsvidare, exklusive AC 
14.1 personal på övergripande 
förvaltningsnivå 
14.2 personal på 
avdelningsnivå 
14.3 personal på enhetsnivå 

LAS/AB 14.1 KD 
14.2 KD rätt 
att vidare-
delegera till 
AC 
14.3 AC rätt 
att vidare-
delegera till 
EC 

Prövning av återbesättning 
ska ske före rekrytering. 
Samråd sker med KD/AC. 
Anställning följer ”antal 
tjänster volym” 

C 15 Enskilda, särskilda  KD Rätt att  



 
 

överenskommelser i samband 
med anställning 

vidaredelegera 
till AC 

C 16 Fråga om bisyssla för 
KD/AC är förenlig med 
anställning 

LOA, AB KSAU Fråga om bisyssla för 
övriga anställda är 
verkställighet 

C 17 Beslut om skyddsarbete 
som endast berör KSL 

 KD Rätt att 
vidaredelegera 
till HR-chef 

Vid konflikt som berör 
endast en förvaltning 
beslutar förvaltningen efter 
samråd med HR-avd. 

C 18 Uppsägning 
18.1 av KD eller FC 
18.2 som berör endast KSL 

LAS 18.1 KSAU 
18.2 KD 

Vid uppsägning som berör 
endast en förvaltning 
beslutar förvaltningen. 
Samråd med HR-avd krävs 

C 19 Avskedanden 
19.1 av KD eller FC 
19.2 av personal inom KSL 

LAS 19.1 KSAU 
19.2 KD 

Samråd med HR-avd krävs 

C 20 Enskilda överens-
kommelser vid anställnings 
avslutande  
20.1 för KD och FC 
20.2 för personal inom KSL  

 20.1 KSAU 
20.2 KD 

 

Kommentar arbetsuppgifter och ansvar för arbetsmiljön inom förvaltningen: Delegering av 
arbetsmiljöuppgifter sker enligt 3 kap Arbetsmiljölagen, AML, och är inte delegering enligt 
KL. Kommunövergripande direktiv gäller. Undertecknande av särskilt dokument. 
D Mark- och 
exploateringsärenden 

Lagrum Delegat Kommentar 

D 1 Företräda nämnden såsom 
fastighetsägare inför andra 
statliga och kommunala 
myndigheter och domstolar 

 MEX-chef  

D 2 Besluta om köp, byte, 
försäljning och 
fastighetsreglering avseende 
fast egendom där 
köpeskillingen inte överstiger 
180 prisbasbelopp (PBB) 

 KD  

D 3 Besluta om köp, byte, 
försäljning och 
fastighetsreglering avseende 
fast egendom där 
köpeskillingen inte överstiger 
100 pbb 

 MEX-chef  

D 4 Besluta om köp, byte, 
försäljning och fastigehets-
reglering avseende fast 
egendom där köpeskillingen 
inte överstiger 25 pbb 

 MEX-chef,  
Rätt att 
vidaredelegera 
ersättare 
MEX-H 

 

D 5 Inom Centrumstråket 
besluta om köp, byte, 
försäljning och fastighets-

 MEX-chef  



 
 

reglering avseende fast 
egendom där köpeskillingen 
inte överstiger 4 mnkr per 
objekt 
D 6 Teckna markanvisnings-
avtal, exploateringsavtal liksom 
därmed jämförliga åtgärder 

 MEX-chef  

D 7 Upplåtelse av kommunens 
mark och vatten i form av 
arrende, nyttjanderätt, servitut, 
ledningsrätt med mera 

 MEX-chef, 
Rätt att 
vidaredelegera 
ersättare 
MEX-H 

 

D 8 För kommunens behov 
arrendera eller via annan 
avtalsform få nyttjande av 
annans mark 

 MEX-chef  

D 9 Ansökan om behövlig 
hantering av pantbrev liksom 
därmed jämförliga åtgärder 

 MEX-chef  

D 10 Annat ärende som till art 
och betydelse är jämförligt med 
ovan angivna liksom därmed 
jämförliga åtgärder 

 MEX-chef  
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