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Kommunstyrelsen 
 

Anmälan delegationsbeslut 2022-06-20 

 
 A  Ekonomi Dnr KS Kommentar Delegat 

 A1  Beslut att utse attestanter    
 A2  Avskrivning av kommunens fordran    
 A3  Teckna driftavtal för den egna förvaltningen    
 A4  Teckna hyresavtal för KS egen förvaltning    
 A5  Projektansökan, finansiering inom budget    
 A6  Beslut att utöka checkkrediten, till maximalt 200 mnkr för hela 

kommunkoncernen 
   

 A7  Teckna leasingkontrakt för fordonsfinansiering för Karlskoga 
kommun 

   

 A8  Beslut om likviditetsförvaltning, placering m m    
 A9  Placering av förvaltade stiftelsers medel    

 B  Personalärenden    
 B1  Förhållande till kommunens arbetstagare    
 B2  Förhandlingar och tvister    
 B3  Riktlinjer inför löneöversynsförhandlingar    
 B4  Stridsåtgärder under arbetsmarknadskonflikt    
 B5  Skyddsarbete som berör flera förvaltningar    
 B6  Beslut om särskild avtalspension    
 B7  Pensionshandläggning vid förtida uttag    
 B8 Beslut om avgångsvederlag    
 B9 Beslut om KS förvaltnings organisation    
 B10 Antal tjänster, volym    
 B11 Anställa KD och FC tillsvidare    
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 B12 Anställa KD och FC på vik/tillfälligt 2022-00082 Tillförordnad 
kommundirektör 14 juni 
– 17 juli 2022 

KD 

 B13 Anställa avdelningschef tillsvidare    
 B14 Anställning av personal tillsvidare, exkl AC    
 B15 Särskilda överenskommelser vid anställning    
 B16 Fråga om bisyssla är förenlig med anställning    
 B17 Beslut om skyddsarbete KS ledningskontor    
 B18 Uppsägning    
 B19 Avskedande    
 B20 Enskilda överenskommelser vid avslut av anställning    

 C Allmänna frågor/övriga ärenden    
 C1 Brådskande ärenden    
 C2 Utfärdande av fullmakt    
 C3 Beslut att inte lämna ut allmän handling    
 C4 Förtroendevaldas deltagande i kurser m m 2 dagar    
 C5 Yttrande över remisser m m    
 C6 Representation etc överstigande 6 % av pbb    
 C7 Utse systemförvaltare, avtal enligt GDPR    
 C8 Tillstånd kommunens heraldiska vapen m m    
 C9 Framställan om registerkontroll m m    
 C10 Överklagande när kommunens beslut upphävts    
 C11 Remittera ärenden för beredning som inkommer till 

kommunfullmäktige 
   

 D Mark- och exploateringsärenden    
 D1 Företräda nämnden såsom fastighetsägare inför andra statliga 

och kommunala myndigheter och domstolar 
   

 D2 Besluta om köp, byte, försäljning och fastighetsreglering 
avseende fast egendom där köpeskillingen inte överstiger180 
prisbasbelopp (pbb) 
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 D3 Besluta om köp, byte, försäljning och fastighetsreglering 
avseende fast egendom där köpeskillingen inte överstiger 100 
prisbasbelopp (pbb) 

   

 D4 Besluta om köp, byte, försäljning och fastighetsreglering 
avseende fast egendom där köpeskillingen inte överstiger 25 
prisbasbelopp (pbb) 

   

 D5 Inom Centrumstråkområdet besluta om köp, byte, försäljning 
och fastighetsreglering avseende fast egendom där 
köpeskillingen inte överstiger 4 miljoner kronor per objekt 

   

 D6 Teckna markanvisningsavtal, exploateringsavtal liksom 
därmed jämförliga åtgärder 

   

 D7 Upplåtelse av kommunens mark och vatten i form av arrende, 
nyttjanderätt, servitut, ledningsrätt m.m 

   

 D8 För kommunens behov arrendera eller via annan avtalsform få 
nyttjande av annans mark 

   

 D9 Ansökan om behövlig hantering av pantbrev liksom därmed 
jämförliga åtgärder 

   

 D10 Annat ärende som till art och betydelse är jämförligt med ovan 
angivna liksom därmed jämförliga åtgärder 
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