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Allmänt om delegering av beslutanderätt 
Med delegering avses att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till delegaten, det 

vill säga ger en person eller ett utskott i uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i 

vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om kommunstyrelsen själv fattat dem och kan 

överklagas på samma sätt. Kommunstyrelsen kan inte ändra beslutet, däremot kan 

kommunstyrelsen återkalla den givna beslutanderätten.  

 

Uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar får ges till: 

• utskott inom kommunstyrelsen  

• ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen  

• anställd hos kommunen  

Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden (6 kap 38 § Kommunallagen): 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning 

av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av fullmäktige överklagats.  

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt.  

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till kommunstyrelsen.  

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  

För kommunstyrelsen gäller särskilt (6 kap 15 § Kommunallagen), se A4. 

Styrelsens får själv eller genom ombud företräda kommunen i alla mål och ärenden, om inte 

någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 

Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv företräda kommunen i målet. 

Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen för beviljade anslag och inom eget ansvarsområde, 

enligt gällande författningar och avtal samt enligt kommunstyrelsens riktlinjer.  

Kommundirektören medges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom 

kommunen. Kommundirektören skall hålla kommunstyrelsen underrättad om till vem han/hon 

har överlämnat beslutanderätten. 

Ersättare vid frånvaro 

Vid laga förfall för delegat, d.v.s. frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom, semester, 

tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande övertas beslutanderätten av  

• den som vikarierar för delegaten  

• överordnad 

• den som kommundirektören särskilt utser  

• ordförande ersätts vid förfall i första hand av 1:e vice ordförande och i andra hand av 

2:e vice ordförande  
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• kommundirektören ersätts vid förfall av tillförordnad kommundirektör (utses av KS) 

Verkställighet 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden 

som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet 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. Den största skillnaden mellan beslut och verkställighet är att beslut kan 

överklagas.  

Anmälan till nämnden 

Beslut som fattas med stöd av delegation från kommunstyrelsen ska anmälas till 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde i de fall som anges i denna delegationsordning. 

Respektive delegat ansvarar för att så sker. Anmälan ska bl. a. tillgodose kommunstyrelsens 

informations- och kontrollbehov men är också viktigt ur överklagandesynpunkt. Anmälan har 

betydelse för beräkning av överklagandetiden. 

 

Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom 

laglighetsprövning. 

 

Vid anmälan av delegationsbeslut ska följande uppgifter anges:  

• beslutsfattare  

• beslutsdatum  

• beslutets innehåll i korthet  

• hänvisning till punkt i delegationsordning  

• eventuellt diarienummer  

Beslut från utskott anmäls till kommunstyrelsen via protokollen.  

Registrering i kommunstyrelsens protokoll 

Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i protokollet. Av paragrafen 

skall det framgå vilka beslut som anmälts genom att det anges vilka diarienummer eller 

löpnummer besluten eller delegationslistorna har. 

Ärenden av principiell beskaffenhet 

Är ärendet av större vikt eller av principiell betydelse ska delegaten hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen för avgörande.  

Kommunstyrelsens ordförande ska vid behov samråda med 1:e och 2:e vice ordförande innan 

beslut fattas på delegation. 
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 Delegationsbeslut kan överklagas 

Laglighetsprövning  

Den som är folkbokförd i kommunen eller äger fastighet i kommunen har rätt att begära 

laglighetsprövning av kommunala beslut hos förvaltningsrätten. Klagan ska ske skriftligen och 

skickas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjordes på 

kommunens anslagstavla. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas av 

förvaltningsrätten.  

Förvaltningsbesvär 

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått 

honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. I de beslut som kan överklagas med 

förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur man överklagar 

och vart man ska skicka sitt överklagande. Skrivelsen med överklagande ska skickas till den 

myndighet som meddelat beslutet och ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från 

den dag då klagande fick del av beslutet. Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om 

överklagandet kommit in i rätt tid och om ärendet ska omprövas eller inte. Om överklagandet 

har kommit in i rätt tid och myndigheten inte har för avsikt att ändra det, skickar myndigheten 

vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.  

Övrigt 

I övrigt gäller följande:  

• Delegaterna ska följa de anvisningar som kommunstyrelsen meddelar.  

• Den som erhållit delegerad beslutanderätt får överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beslut om så behövs.  

• Om beslutet innebär en kostnad för kommunen ska det finnas medel inom beslutad 

budget för ändamålet.  

• Delegat ska samråda med överordnad innan beslut fattas utöver riktlinjer samt i 

viktiga ärenden.  

• Handlingar som utfärdas med stöd av delegation undertecknas av delegat på 

kommunstyrelsens vägnar.   
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Förkortningar 

I denna delegationsordning används följande förkortningar: 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
FL Förvaltningslag (2017:900) 
KL Kommunallag (2017:725) 
DSF Dataskyddsförordningen 
DL Delgivningslagen (2010:1932) 
DF Delgivningsförordningen (2011:154) 
AB Allmänna Bestämmelser 
FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 
ANL Anläggningslagen (1973:1149) 
LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 
MB Miljöbalken (1998:808) 
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A. Allmänna ärenden 

Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan  
till KS  

A1 Beslut att inte lämna ut 
allmän handling samt 
prövning enligt 
offentlighet och 
sekretesslagen 

Kommundirektör 2 kap Tryckfrihets-
förordningen 
6 kap 3 § Offentlighet 
och sekretesslagen 

JA 
 

A2 Yttrande till domstol vid 
överklagande av beslut att 
ej lämna ut allmän 
handling. 

Kommundirektör  JA 

4 Besluta att avvisa en 
överklagandeskrivelse 
som inkommit   för sent. 

Kommundirektör FL 45 § JA 

A4 Att med behörighet som 
avses i 12 kap 
rättegångsbalken föra 
kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag 
samt behörighet att 
utfärda fullmakt för 
annan. 

Kommundirektör  JA 

A5 Underteckna 
delgivningskvitton 
 
- För HR-verksamhet 
- För ekonomi 
- För näringslivsverk-

samhet 
- För övriga delar av KS 

verksamhet 

 
 
 
HR-chef 
Ekonomichef 
Näringslivschef 
 
Kommundirektör 

 JA 

A6 Beslut i fall som är så 
brådskande att KS beslut 
inte kan avvaktas. 

KS ordförande Enligt kommunallagen JA 

A7 Beslut om mindre 
ändringar och tillägg i KS 
dokumenthanteringsplan. 

Kommundirektör  JA 
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Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan  
till KS  

A8 Tillstånd eller avslag att 
använda kommunvapnet 
och kommunens logotyp. 

Kommundirektör 1 § lag (1970:498) om 
skydd för vapen och 
andra officiella 
beteckningar. 

JA 

A9 Avge yttrande till 
länsstyrelsen i enlighet 
med Lag om allmän 
kameraövervakning. 

Kommundirektör 18§ Lag om allmän 
kameraövervakning 
(2013:460) 

JA 

A10 Avge yttranden i ärenden 
rörande taxerings- och 
folkbokföringsärenden. 

Kommundirektör Yttranden och 
överklaganden enligt 
folkbokföringslagen 
(1991:481) § 38. 

JA 

A12 Utdelning av kommunala 
stipendier och utdelning 
från donationsfonder. 

KS AU Om ej särskilda 
donationsvillkor 
föreskriver annat. 

JA 

A13 Yttrande angående 
antagande av 
hemvärnsmän 

HR-chef       JA 

A14 Avge yttrande över 
remisser från kommuner, 
länsstyrelse, statliga verk 
och regionplaneorgan i  
frågor som inte är av 
principiell betydelse.  

KS AU För att inte belasta KS 
med ärenden gällande 
översiktsplaner, 
strategier etc. som inte 
alls eller i liten 
omfattning berör 
kommunen. 

JA 

15 Besluta att avge 
yttrande till högre 
instans med anledning 
av överklagande av 
beslut som fattats på 
delegation 

Kommundirektör  JA 

16 Besluta att överklaga 
beslut och domar som 
innefattar 
ändring av beslut som 
fattats med stöd av 
delegation 

Kommundirektör  JA 
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Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan  
till KS  

17 Besluta att delgivning i 
ett ärende ska ske 
genom 
kungörelsedelgivning 

Kommundirektör  
DL 47–50 §§, DF 19–20 
§§ 

JA 

 Avge yttranden till 
socialnämnden, 
länsstyrelse, 
polismyndighet och 
andra centrala 
myndigheter i ärenden 
som inte är av 
principiell betydelse 

Kommundirektör   

18 Avge yttrande till 
polismyndigheten i 
ärenden angående 
ansökan om tillstånd 
enligt ordningslagen. 

Kommundirektör  JA 

19 Redaktionella ändringar 
av 
handläggningsrutiner 
som inte 
innebär ekonomiska 
och/eller principiella 
ställningstaganden. 

Kommundirektör  JA 
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B. Ekonomiärenden 
Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan till 

KS 

B1 Placering av fond- och 
donationsmedel 

Ekonomichef  JA 

B2 Konvertering och lösen av 
lån 

Ekonomichef  JA 

B3 Utsträckning, 
nedsättning, dödande av 
inteckning (helt eller del 
av) samt utbyte av 
pantbrev samt därmed 
jämförliga åtgärder. 
 

Ekonomichef  JA 

B4 Nedskrivning av 
fastighetsvärde < 2 000 
000 

Ekonomichef  JA 

B5 Utse utanordnare och 
attestanter 

Ekonomichef  JA 

B5b Utse utanordning- och 
attesträtt för 
ekonomichef 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 JA 

B6 Besluts och attesträtt 
inom respektive 
verksamhetsområdes 
budget enligt gällande 
attest-ordning samt 
undertecknande av avtal 
till sådana beslut. 

Budgetansvarig Verkställighet NEJ 

B7 Avskrivning av 
kommunens fordringar i 
varje särskilt fall. 
<50 000 kr 
50 000 – 250 000 kr 
>250 000 kr 

 
 
Budgetansvarig 
Ekonomichef 
KS AU 

 
 
Verkställighet 
Verkställighet 

 
 
NEJ 
NEJ 
JA 

B8 Försäljning av utrangerat 
material inom respektive 
verksamhetsområde. 
 
<50 000 kr per objekt 
 
50 000 kr – 500 000 kr per 
objekt/projekt 
 
>500 000 kr per 
objekt/projekt 

 
 
 
 
Budgetansvarig 
 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
HR-chef 
 
KS AU 

Se B9 
 
 
 
Verkställighet 
 
 
 

 
 
 
 
NEJ 
 
JA 
JA 
JA 
 
JA 
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Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan till 
KS 

B9 Beslut om upphandlingar 
i samarbete med andra 
kommuner, region eller 
annan samarbetspartner. 
Undertecknande av  
tilldelningsbeslut samt 
avtal till följd av detta. 
 

Ekonomichef 
 

Delegerad 
beslutanderätt 
avseende 
upphandlingsärenden 
får utnyttjas endast 
inom ramen för antagen 
budget eller 
kostnadskalkyl för visst 
projekt. 
Delegat får med stöd av 
Lag om ändring i lagen 
(2009:47) vissa 
kommunala 
befogenheter kap 6,        
§§ 4-7 sluta avtal med 
inköpscentral att sköta 
upphandlingen och 
vidaredelegera åt 
anställda vid 
inköpscentralen att i 
upphandlingen besluta 
på kommunstyrelsens 
vägnar. 

JA 

B10 Beslut om att delta i ny 
upphandling samt 
ramavtal. 
 
Beslut om att förlänga 
befintligt avtal 

Ekonomichef Verkställighet NEJ 

B11 Besluta om omsättning av 
Hörby kommuns 
befintliga lån 

Ekonomichef Verkställighet NEJ 

B12 Besluta om nyupplåning 
inom det belopp som 
kommunfullmäktige 
fastställt i finansierings-
budgeten. 

Ekonomichef  JA 

B13 Beslut om inköp av 
tilläggsförsäkring 

Ekonomichef Verkställighet NEJ 

B14 Igångsättningstillstånd 
investeringar 

KS AU 
 

 JA 

B15 Överföring av 
investeringsanslag till 
annan nämnd 
< 1 000 000 

 
 
 
Ekonomichef 

  
 
 
JA 



  Sida 

Delegationsordning 12 (20) 

 Dnr 

2021-08-09 § 163 KS 2021/175 

Kommunstyrelsen   
 

 

12 
 

> 1 000 000 – 5 000 000 KS AU JA 

B16 Besluta om fördelning av 
kommunstyrelsens medel 
till förfogande 

KS AU  JA 
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C. Personalärenden 

De flesta beslut i personalfrågor fattas utifrån lagar och avtal. Besluten är då att se som ren 

verkställighet. Även beslut som fattas i enlighet med de politiskt antagna riktlinjer och policys är 

verkställighet och skall därför skiljas från beslutsdelegering i kommunallagens mening. 

Kommunchefen och respektive chef har, med under C angivna undantag, fullständigt 

personalansvar inom ramen för gällande lagar, förordningar, föreskrifter, avtal och kommunala 

riktlinjer och policys. 

Kommunchefen svarar för att erforderliga riktlinjer, policydokument och andra anvisningar 

utarbetas för att klargöra vilket ansvar som ligger i chefskapet på de olika nivåerna inom den 

kommunala organisationen. 

Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan 
till KS 

C1 Anställning, disciplinpåföljd, 
uppsägning eller avsked av 
kommunchef och 
förvaltningschef. 

KS AU  JA 

C2 Återbesättningsprövning av 
kommunchef och 
förvaltningschef 

KS AU  JA 

C3 Lönesättning enligt av 
kommunstyrelsen angivna 
direktiv avseende 
 
-kommundirektör 
-förvaltningschef 
-övriga anställda 

 
 
 
 
KS ordförande 
Kommundirektör 
Förvaltningschef 

Information/dialog med 
HR-chef innan beslut 
 
 
 
 
Verkställighet 

 
 
 
 
JA 
JA 
NEJ 

C4 Beslut om 
anställning/entledigande 
inom kommunlednings-
förvaltningen 
-avdelningschef 
-övriga anställda 

 
 
 
 
Kommundirektör 
Avdelningschef 

 
 
 
 
 
Verkställighet 

 
 
 
 
JA 
NEJ 

C5 Lönesättning inom 
kommunlednings-
förvaltningen 
-avdelningschef 
-övriga anställda 

 
 
 
Kommundirektör 
Avdelningschef 

 
 
 
 

 
 
 
JA 
NEJ 

C6 Disciplinpåföljd enligt AB 
inom kommunlednings-
förvaltningen 

Kommundirektör 11 § AB 
Verkställighet 

NEJ 
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Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan 
till KS 

C7 Lokala och centrala 
kollektivavtal som reglerar 
frågor om förhållandet 
mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 

HR-chef  JA 

C8 Vidtaga stridsåtgärder KS AU  JA 

C9 Utfärda föreskrifter/riktlinjer 
angående tolkning och 
tillämpning av arbetsrättslig 
lagstiftning, reglementen, 
avtal och andra 
bestämmelser om 
förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare. 

KS AU  JA 

C10 Tolkning av arbetsrättslig 
lagstiftning och avtal som 
träffats med stöd därav. 

HR-chef Verkställighet NEJ 

C11 De förtroendevaldas 
deltagande i kurser, 
konferenser o dyl. 

KS ordförande Avser KS ledamöter JA 

C12 Fastställa pensionsförmåner 
enligt kollektivavtal. 

HR-chef Verkställighet NEJ 

C13 Förhandla enligt MBL 10-14  
och 38 §§ i frågor som berör 
kommunlednings-
förvaltningen samt i centrala 
frågor. 

HR-chef  JA 

C14 Arbetsmiljöansvar: 
förvaltningschefens 
arbetsmiljöuppgifter inom 
kommunlednings-
förvaltningen. 

HR-chef Vidaredelegerat av 
kommundirektören 

NEJ 

C15 Tolkning och beslut i enlighet 
med gällande 
arvodesreglemente om 
ekonomiska förmåner till 
enskild förtroendevald. 

KS AU  JA 
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D. Teknik, exploatering, lantmäteri, plan- och fastighetsärenden 

Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan 
till KS 

D1 Överlåta sådan mark, som enligt 
fastställd detaljplan är avsedd 
för småhus-bebyggelse, i de fall 
där pris fastställts av KF/KS. 
 
<1 000 000 kr 
 
1 000 000 – 3 000 000 kr 

 
 
 
 
 
 
KS ordförande 
 
KS AU 

  
 
 
 
 
 
JA 
 
JA 

D2 Överlåta sådan mark genom 
markanvisningsavtal och 
marköverlåtelseavtal, som enligt 
fastställd detaljplan är avsatt 
som kvartersmark för andra 
ändamål än småhusbebyggelse, i 
de fall där pris fastställts av 
KF/KS. 
 
< 3 000 000 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS AU 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
JA 

D3 För en tid av högst 1 år besluta 
om markreservationer och 
markoptioner som enligt 
fastställd detaljplan är avsatt 
som kvartersmark i de fall där 
pris fastställts av KF/KS. 
 
< 3 000 000 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS AU 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
JA 

D4 Tillförskaffa eller belasta 
kommunens fastigheter med 
servitut, ledningsrätt, rätt till väg 
eller anläggning, eller 
motsvarande. 
 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

Information/dialog 
med 
utvecklingsstrateg 
inom Strategi och 
utveckling inom KLF 
innan beslut. 

JA 
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Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan 
till KS 

D5 Ansöka om fastighetsreglering, 
avstyckning, klyvning eller 
sammanläggning av 
kommunägda fastigheter samt 
ärenden vid 
inskrivningsmyndigheten, i 
enlighet med gällande detaljplan 
 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

 
 
 

 

Kommentar: För att 
exempelvis kunna 
ansöka om 
avstyckning av 
tomter etc. inför 
försäljning. 
Information/dialog 
med utredaren på 
KLF innan beslut. 

JA 

D6 Ansökan om samt företräda 
kommunen vid 
lantmäteriförrättningar och 
dylikt samt i anslutning därtill 
träffa erforderliga 
överenskommelser 
 
< 100 000 kr 
 
 
≥ 100 000 kr 

 
 
 
 
 
 
 
Mark- och 
exploateringsingenjör 
 
KS ordförande 

Information/dialog 
med utredaren på 
KLF innan beslut. 
 
 
 
 
Verkställighet 

 
 
 
 
 
 
 
NEJ 
 
 
JA 

D7 Framställningar till och yttrande 
över remisser från Bygg- och 
Miljönämnden och 
lantmäterimyndigheten 
angående byggnadslov, 
fastighetsreglering, anläggning, 
servitut och fastighetsbildning. 

Mark- och 
exploateringsingenjör 
 

 JA 

D8 Ansökan om statsbidrag 
avseende bostadsbyggnation 

Planerings- och 
utvecklingschef 

Information/dialog 
med ekonomichefen 
innan ansökan 

JA 

D9 Besluta avstå från att anmäla 
ärende för prövning i 
hyresnämnden enligt lagen om 
förvärv av hyresfastighet m.m. 

Ekonomichef  JA 

D10 Hantering av försäkringsärenden 
såsom skadeanmälan 
 
Skadestånd kopplat till 
försäkringsfrågor 

Ekonomichef 
 
 
 
Ekonomichef 

Verkställighet 
 
 
 
 

NEJ 
 
 
 
JA 
 

D11 Beslut om avgift för 
handläggning av 
strandskyddsdispenser i enlighet 
med fastställd taxa. 

Kommunekolog Verkställighet NEJ 
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D12 I de fall beslut enligt nämnds 
reglemente eller annat styrande 
dokument inte ska fattas av 
annan styrelse eller nämnd 
besluta om och godkänna 
mindre åtgärder och arbeten på 
kommunens mark  
<50 000 kr 

< 50 000 kr 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

Information/dialog 
med ekonomichef 
innan beslut. 
Verkställighet 

NEJ 

D13 Besluta om att godkänna 
avverkningsplan gällande 
kommunens skog samt vid behov 
besluta om kompletterande 
avverkning. 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

Information/dialog 
med utredaren KLF 
innan beslut. 
Verkställighet 
 

NEJ 

D14 Förhandla om pris i samband 
med inköp av mark till 
kommunens markreserv samt 
fastighet med byggnad 

Ekonomichef 
 

 
 
 

JA 
JA 

D15  Besluta om inköp av mark till 
kommunens markreserv samt 
fastighet med byggnad 
 
< 3 000 000 kr 
 
Beträffande boende för 
nyanlända gäller särskilda 
riktlinjer. 

KS AU  Ärenden bereds av 
mark- och 
exploateringsingenjör 
 

JA 

D16 Rätt att påkalla 
fastighetsreglering som behövs 
för att mark och vatten ska kunna 
användas på ett ändamålsenligt 
sätt 

Mark- och 

exploateringsingenjör 
Planering- och 
utvecklingschef   
Planeringssamordnare 

FBL 5 kap. 3 § tredje 
stycket 
 

JA 

D17 Besluta att ansöka om 
fastighetsbestämning 

Mark- och 

exploateringsingenjör 
Planering- och 
utvecklingschef   

Planeringssamordnare 

 

FBL 14 kap. 1 a § 

första stycket 3-7 

JA 

D18 Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

Mark- och 

exploateringsingenjör 
Planering- och 
utvecklingschef   

Planeringssamordnare 

FBL 15 kap. 11 § 

 

JA 
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Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan 
till KS 

D19 Rätt att påkalla förrättning Mark- och 

exploateringsingenjör 
Planering- och 
utvecklingschef   

Planeringssamordnare 

ANL 18 § 
 

JA 

D20 Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

Mark- och 

exploateringsingenjör 
Planering- och 
utvecklingschef   

Planeringssamordnare 

ANL 30 § 
 

JA 

D21 Företräda kommunstyrelsen vid 
samråd med 
 lantmäterimyndigheten 

Mark- och 

exploateringsingenjör 
Planering- och 
utvecklingschef   

Planeringssamordnare 

FBL 3 kap 1–3 §§ 

ANL 21 § 

 

JA 

D22 Företräda kommunstyrelsen vid 
samråd med    
lantmäterimyndigheten 

Mark- och 

exploateringsingenjör 
Planering- och 
utvecklingschef   

Planeringssamordnare 

LL 19 § 

 

JA 

D23 Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

Mark- och 

exploateringsingenjör 
Planering- och 
utvecklingschef   

Planeringssamordnare 

LL 28 § 

 

JA 

D24 Besluta om avgifter i enskilda 
ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och 
bygglovtaxa 

Planering- och 
utvecklingschef   
Kommundirektör 

PBL 12 kap. 8-11 
§§ och 
kommunens plan- 
och bygglovtaxa 

JA 

D25 Beslut om att skicka ut 
planprogram på samråd 
 

KSAU  JA 

D26 Teckna planavtal under 

förutsättning att 

kommunstyrelsen 
gett Planering & Utveckling i 
uppdrag att  starta planarbete 

Kommundirektör  JA 
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D27 Beslut om att godkänna 
planprogramsamrådsredogörelse 
 

KSAU  JA 

D29 Beslut om att skicka ut 
detaljplan på samråd 

KSAU  JA 

D30 Beslut om att godkänna 
samrådsredogörelse 
 

KSAU  JA 

D31 Beslut om att skicka ut detaljplan 
på granskning 

KSAU  JA 

D32 Beslut om att godkänna 
granskningsutlåtande 
 

KSAU  JA 

D33 Särskilt beslut om undersökning 
av betydande miljöpåverkan 
(BMP) 
 

KSAU  JA 
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E. Ärenden rörande Dataskyddsförordningen 

Nr Ärende Delegat Kommentar Anmälan 
till KS 

E1 Beslut om information 
(registerutdrag) samt övriga 
ärenden som rör en begäran 
enligt dataskyddsförordningen, 
14 t.ex. begäran om rättelse, 
radering, begränsning av 
behandling och rätten att göra 
invändningar. 

Kommundirektör  JA 

E3 Beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident 

Kommundirektör 
I samråd med 
dataskyddsom- 
Bud 
 

Art. 33–34 DSF JA 

E4 Underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Kommundirektör 
Bitr. 
kommundirektör 
 

Art 28 DSF JA 

E5 Övervaka efterlevnaden av 
Dataskyddsförordningen.  

Kommundirektör  JA 

 


