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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Juridikenheten 
Karin Erkenstam 
Sofia Hellblom 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-11-14 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad delegationsordning enligt bilaga 1 
till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras på grund av ändringar 
i gällande lagstiftning, anpassningar till kommunens styrdokument, 
omorganisation på samhällsutvecklingskontoret samt effektiviseringar såsom 
kostnadseffektivisering och effektivisering av administrationen.  

Nya beslutspunkter samt ändringar i befintliga punkter föreslås i följande avsnitt 
i delegationsförteckningen: avsnitt 1 avseende tjänsteresor för förtroendevalda 
och anställda, avsnitt 4 avseende beslut i finansärenden, avsnitt 5 avseende 
ändrat belopp i upphandlingsärenden, avsnitt 5 och 8 avseende ändrade 
delegater på grund av omorganisering samt avsnitt 6 avseende nytt beslut om 
bidrag. Vidare har två helt nya avsnitt införts i delegationsordningen; avsnitt 11 
om säkerhet och avsnitt 12 om arkiv.  

Med anledning av att kommunen strävar efter att samtliga delegationsordningar 
ska få en mer likartad utformning, föreslås ändringar vad gäller 
delegationsordningens innehåll och disposition utan att detta ändrar innehållet i 
sak.  

Tjänsteutlåtande 
2022-10-20 
Dnr KS 2022/252-10 
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Ärendet 

Revidering av KS delegationsordning 
Kommunstyrelsens delegationsordning är huvudsakligen en förteckning över 
ärendetyper, i vilken kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en 
tjänsteman, förtroendevald eller till ett utskott. Delegationsförteckningen 
behöver nu revideras på grund av ändringar i gällande lagstiftning, anpassningar 
till kommunens styrdokument, omorganisation på samhällsutvecklingskontoret 
samt effektiviseringar av såväl kostnader som administration. Det föreslås 
därmed att såväl helt nya punkter som ändringar i befintliga punkter införs i 
delegationsförteckningen. 

Avsnitt där ändringar föreslås:  

• Ändringar avseende tjänsteresor för förtroendevalda/anställda (avsnitt 1),  

• Ändringar samt nya beslut för finansärenden (avsnitt 4),  

• Ändring av en beloppsgräns i upphandlingsärenden (avsnitt 5),  

• Förändrade titlar pga. omorganisation (avsnitt 5 och 8), samt 

• Nytt beslut om riktade bidrag (avsnitt 6).  

På grund av behov av effektiviseringar samt beslutade kommunala föreskrifter 
och riktlinjer om arkiv föreslås dessutom två helt nya avsnitt: 

• Avsnitt 11 avsnitt om säkerhetsfrågor samt 

• Avsnitt 12 om arkivfrågor. 

Samtliga ändringar framgår av bilaga 1 där dessa har rödmarkerats. Utförliga 
motiveringar till samtliga föreslagna ändringar samt nya punkter och avsnitt i 
delegationsförteckningen finns i bilaga 2.  

Ny disposition av delegationsordningen 
Med anledning av att kommunen strävar efter att samtliga delegationsordningar 
ska få en mer likartad utformning, föreslås ändringar vad gäller 
delegationsordningens innehåll och disposition utan att detta förändrar 
innehållet i sak. Detta innebär att första sidan och innehållsförteckningen är ny 
samt att den inledande texten delvis har ändrats och blivit mer utförlig. 
Delegationsförteckningen är numera uppdelad på fem kolumner i stället för tre: 
Nr, Beslut/Ärende, Lagrum, Delegat och Kommentar. På grund av den nya 
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dispositionen har lagrum och kommentarer lagts till på vissa ställen i 
delegationsförteckningen.  

I samband med arbetet med den nya dispositionen har en översyn gjorts av 
texten i den nuvarande delegationsordningen, vilket lett till redaktionella 
ändringar såsom rättning av enstaka felskrivningar och ändringar till följd av nya 
myndighetsbenämningar.  

Samtliga redaktionella ändringar framgår i röd text i bilaga 1. 

Ekonomiska överväganden 

Förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef för verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

1. Förslag på reviderad delegationsordning 

2. Motivering av föreslagna ändringar i delegationsordningen 

3. Nuvarande delegationsordning 

Expedieras 

Ann-Charlotte Mann 

Håkan Larsson 

Jenny Gibson 

Karin Erkenstam/ Sofia Hellblom 
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