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§ 113
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2021.202)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
2. att anta bilagan till kommunstyrelsens delegationsordning gällande verkställighet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens 
reglemente. Med ett antal förbehåll får denna beslutanderätt delegeras till ett utskott, en 
ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos kommunen. Delegering av beslutsrätten görs 
generellt i en delegationsordning.

Delegationsordningen ska ses över årligen. Våren 2021 har samtliga avdelningar inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde haft möjlighet att lägga fram förslag på ändring eller 
tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning.

Önskade ändringar och tillägg finns redovisade i bilagorna ”Reviderad delegationsordning för 
Kommunstyrelsen” samt ”Reviderad Bilaga till delegationsordningen för kommunstyrelsen 
gällande verkställighet”. Gulmarkerad text i förslaget är text som föreslås att läggas till i 
delegationsordningen, och överstruken text är text som föreslås att strykas ur 
delegationsordningen.

Några av ändringarna som föreslås är:
- Anställning av övrig personal med månadslön har flyttats från verkställighet till 
delegationsbeslut där ansvarig chef är delegat.
- Anställning av timavlönad personal har lagts till i bilagan för verkställighet.
- Nuvarande formulering ”avdelningschef” föreslås ändras till ”ansvarig chef” då det inte 
alltid finns en avdelningschef.
- Förtydligande att det är kommunstyrelsens ordförande som är delegat och inte samtliga 
ordförande i respektive utskott.
- En aktör som får föra kommunens talan kan erhålla rätt att motta delgivning, stämning eller 
liknande i ett visst ärende.
- En ny punkt om att besvara enkla ärenden, yttranden eller remisser remissvar som är av 
mindre intresse för nämnden.
- Besluta om planuppdrag för projekt enligt beviljat planbesked eller i 
bostadsbyggnadsprognosen utpekade projekt, flyttas från verkställighetsbilagan till 
delegationsordningen för att öka tydligen om när beslut om planuppdrag fattas.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-22, Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
 Reviderad Bilaga till delegationsordning för kommunstyrelsen gällande verkställighet
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Tjänsteskrivelse

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
2. att anta bilagan till kommunstyrelsens delegationsordning gällande verkställighet

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och
kommunstyrelsens reglemente. Med ett antal förbehåll får denna beslutanderätt
delegeras till ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos
kommunen. Delegering av beslutsrätten görs generellt i en delegationsordning.

Delegationsordningen ska ses över årligen. Våren 2021 har samtliga avdelningar inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde haft möjlighet att lägga fram förslag på 
ändring eller tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning.

Önskade ändringar och tillägg finns redovisade i bilagorna ”Reviderad 
delegationsordning för Kommunstyrelsen” samt ”Reviderad Bilaga till 
delegationsordningen för kommunstyrelsen gällande verkställighet”. Gulmarkerad 
text i förslaget är text som föreslås att läggas till i delegationsordningen, och 
överstruken text är text som föreslås att strykas ur delegationsordningen. 

Några av ändringarna som föreslås är:
- Anställning av övrig personal med månadslön har flyttats från verkställighet till 
delegationsbeslut där ansvarig chef är delegat.
- Anställning av timavlönad personal har lagts till i bilagan för verkställighet.
- Nuvarande formulering ”avdelningschef” föreslås ändras till ”ansvarig chef” då det 
inte alltid finns en avdelningschef.
- Förtydligande att det är kommunstyrelsens ordförande som är delegat och inte 
samtliga ordförande i respektive utskott.
- En aktör som får föra kommunens talan kan erhålla rätt att motta delgivning, 
stämning eller liknande i ett visst ärende.
- En ny punkt om att besvara enkla ärenden, yttranden eller remisser remissvar som 
är av mindre intresse för nämnden.
- Besluta om planuppdrag för projekt enligt beviljat planbesked eller i 
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bostadsbyggnadsprognosen utpekade projekt, flyttas från verkställighetsbilagan till 
delegationsordningen för att öka tydligen om när beslut om planuppdrag fattas. 

Bakgrund
Anställning av övrig personal önskas flyttas från bilagan för verkställighet till 
delegationsordningen på grund av följande: 

Övriga Norrorts-kommuner anmäler anställningar som delegationsbeslut. Enligt SKR 
är tillsvidareanställningar beslut enligt kommunallagen och bör beslutas på 
delegation. Besluten ska tillkännages på webben för att därmed kunna överklagas och 
slutligen vinna laga kraft. Det finns en etablerad praxis sedan minst 30 år att 
timanställningar kan ses som verkställighet, vilket har godtagits i dömande instanser. 

I ett tidigare JO-beslut1 kritiseras Surahammars kommun som inte har anmält 
anställningar av lärare till nämnd. Citat ur beslutet:  

”Såsom JO har konstaterat i tidigare beslut råder det inte något tvivel om att beslut 
om att anställa lärare för tjänstgöring under ett läsår måste anses vara av sådan vikt 
och innefatta ett sådant inslag av självständig bedömning att det är fråga om ett 
beslut i kommunallagens mening. Följaktligen anser jag att kommunallagens 
bestämmelser om delegation och överklagande är tillämpliga i sådana fall”. 

Det är enligt JO väsentligt att anmäla beslut om anställningar till nämnd dels för att 
nämndens ledamöter ska få information om den verksamhet som äger rum inom 
förvaltningen och dels för att kommuninvånarna ska få möjlighet till insyn i den 
kommunala beslutsprocessen. Att ett anställningsbeslut inte vinner laga kraft är 
ogynnsamt ur rättssäkerhetssynpunkt för bl.a. den som beslutet avser. 

Enligt JO är det därtill angeläget att man av nämndsprotokoll kan härleda vilket eller 
vilka beslut som har anmälts vid ett visst sammanträde och att man då kan utläsa 
huruvida, och i så fall när, det anmälts till nämnden.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Fanny Lundqvist
Kanslichef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten
Kommunala författningssamlingen

1 JO beslut 2003-2965, Kritik mot en kommunstyrelse för handläggningen av tillsättningsärenden – 
Särskilt fråga om delegation och anmälan av delegationsbeslut.
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KOMMUNSTYRELENS DELEGATIONSORDNING
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KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens delegationsordning
Fastställd av kommunstyrelsen 2014-06-16 § 105, reviderad av kommunstyrelsen 2018-03-19 § 64, 
2018-12-17 § 265, 2020-03-16 § 48, 2021-03-15 § 56, samt XXXX-XX-XX § XX

Allmänna bestämmelser
Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och kommunstyrelsens 
reglemente, som beslutades av kommunfullmäktige. Föreskrifter om delegering av ärenden inom en 
nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap 37-41 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL. En nämnd kan uppdra åt ett 
utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller viss grupp av ärenden 6 kap. 37 § KL.

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 8 § KL delegerar kommunstyrelsen inom ramen för styrelsens 
verksamhetsområde beslutanderätten i denna delegationsordning angivna ärenden. Detta innebär att 
följande ärenden inte får delegeras:

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, och
5 4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ärenden som delegerats av kommunstyrelsen ska anmälas till kommunstyrelsen vid första möjliga 
sammanträde efter att delegationsbeslutet är fattat.

Enbart förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslut, 7 kap. 6 § KL. Förvaltningschefs beslut om 
vidaredelegation är ett delegationsbeslut i sig som ska anmälas till nämnd. Förvaltningschef kan inte 
vidaredelegera sin beslutanderätt om vidaredelegation. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation 
från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschef.

I anmälan av delegationsbeslut ska framgå:
 vem som har fattat beslutet,
 när beslutet har fattats,
 vilket beslut som har fattats och,
 vad beslutet avser.

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av kommunstyrelsen. Beslutet kan 
inte återkallas eller omprövas av kommunstyrelsen och överklagas på samma sätt som 
kommunstyrelsens beslut.

Bestämmelser om ersättare
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får beslut fattas av kommunstyrelsens vice ordförande.
Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef.
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Vid förfall för kommundirektören, får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kommunstyrelsens 
ordförande. Detta gäller även när kommundirektören agerar i egenskap av kommunledningskontorets 
förvaltningschef.

Förkortningar som används i denna delegationsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott PlanMU
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott NAmU
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott TeFaU  
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Innehåll
Kommunstyrelsens delegationsordning...................................................................................................... 1
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PLANÄRENDEN OCH PLANGENOMFÖRANDE.............................................................................. 9
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NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE
1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA BESTÄMMELSER
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan avvaktas. 6 kap. 
39 § KL

Kommunstyrelsens 
ordförande

1.2 Föra kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid andra 
förrättningar, med rätt att genom fullmakt 
sätta annan i sitt ställe som då kan erhålla 
rätt att motta delgivning, stämning eller 
liknande i ett visst ärende. 

Kommundirektör

1.3 Rätt att till domstol eller annan myndighet 
begära anstånd samt överklaga beslut i 
brådskande fall.

Handläggare i 
ärendet

Avdelningschef 
Ansvarig chef

1.4 Avslå begäran att få ta del av handlingar 
enligt tryckfrihetsförordningen 
(offentlighetsprincipen). 
Offentlighets- och sekretesslagen(2009:400) 

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef

1.5 Beslut angående avtal eller 
överenskommelser gällande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 
arbetsmarknadsfrågor och 
samhällsorientering.

NAmU

1.6 Godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal Chef som är ansvarig 
för tillhörande 
affärsavtal

1.7 Beslut om att avge yttrande till rättsinstans 
med anledning av överklagande av delegats 
beslut

a. beslut av kommunstyrelsens utskott Respektive utskott

b. beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef

Den som fattat det 
överklagade 
beslutet

1.8 Beslut om att överklaga 
överklagningsmyndighetens beslut samt att i 
förekommande fall i samband härmed 
ansöka om inhibition

a. beslut av kommunstyrelsens utskott Respektive utskott

b. beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef

1.9 Underskrift av delgivningskvitto Handläggare i 
ärendet

Förvaltningschef
Ansvarig chef

1.10 Beslut, undertecknande och beslut att säga 
upp avtal samt beslut att förlänga avtal 
Gäller avtal som inte faller inom ramen för 

Avdelningschef 
Ansvarig chef

Kommundirektör/
Förvaltningschef

Kommentar [FL1]:  Förtydligande att delegat är KSO och 
inte samtliga ordförande i respektive utskott

Kommentar [FL2]:  Ordet ”Avdelningschef” ändras till 
”Ansvarig chef” då det inte alltid finns en avdelningschef.  
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upphandling och uppgår till ett värde av 
100 000 eller mer.

1.11 Beslut om att häva avtal
Gäller avtal som inte faller inom ramen för 
upphandling

Förvaltningschef

1.12 Utse samt entlediga dataskyddsombud Kommundirektör
1.13 Förbud utifrån Förordning (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19. Förbuden 
får högst sträcka sig en månad i taget på 
områden så som parkytor, badplatser, 
lekplatser eller annan liknande särskild plats.

KSAU

BESTÄMMELSER MED STÖD AV FÖRVALTNINGSLAGEN (2017:900)
Om en annan lag eller förordning innehåller en bestämmelse som motsäger vad som 
står i FL ska den bestämmelsen tillämpas istället.

1.13 Beslut att förelägga den enskilde att 
avhjälpa en brist i en framställning, om 
bristen medför att framställningen inte kan 
läggas till grund för en prövning i sak
20 § 2 st.

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef 
Ansvarig chef

1.14 Beslut att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas 
upp till prövning
20 § 2 st.

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef 
Ansvarig chef

1.15 Beslut att avslå en framställning om att 
avgöra ett ärende
12 § 1 st.

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef 
Ansvarig chef

1.16 Beslut att ett ombud eller biträde som är 
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet
14 § 2 st.

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef 
Ansvarig chef

1.17 Beslut enligt 15 § 2 st. att förelägga part 
eller ombud att styrka ombudets behörighet 
genom en fullmakt med det innehåll som 
framgår av 15 § 1 st. 

Handläggaren i 
ärendet

Avdelningschef 
Ansvarig chef

1.18 Beslut om rättelse/ändring av beslut som 
delegaten fattat enligt de förutsättningar 
som anges i 36–39 §§ 

Avdelningschef 
Ansvarig chef

1.19 Beslut att avvisa överklagande av beslut som 
kommit in för sent enligt vad som anges i 45 
§ 1 st. andra meningen

Avdelningschef 
Ansvarig chef

YTTRANDEN
1.20 Yttrande över ansökan om att bli antagen 

som hemvärnsman
Hemvärnsförordningen (1997:146) 5 §

Socialchef

1.21 Beslut om att inte besvara enkla ärenden, 
yttranden eller remisser remissvar som är av 
mindre intresse för nämnden

Avdelningschef 
Ansvarig chef

Förvaltningschef
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1.22 Besvara enkla ärenden, yttranden eller 
remisser som är av mindre intresse för 
nämnden

Ansvarig chef Förvaltningschef

1.23 Yttranden om ansökan om 
kameraövervakning

Kommunstyrelsens 
ordförande

1.24 Yttranden i strategiska trafik-, miljö- och 
planeringsfrågor

PlanMU KSAU

1.25 Yttranden i frågor av övergripande karaktär 
som rör näringsliv, arbetsmarknad, 
integration eller samhällsorientering.

NAmU

1.26 Yttranden till myndigheter eller 
organisationer, förutom i sådant yttrande 
som omfattas av annan delegation

KSAU

1.27 Yttrande till myndighet som rör 
lantmäterisamråd

Ansvarig chef

1.28 Yttranden till länsstyrelse, polismyndighet, 
trafikverk och andra myndigheter gällande 
väg och trafikfrågor.

Gatu- och parkchef Förvaltningschef 
teknik och 
fastighet

1.29 Yttranden till bygg- och miljötillsynsnämnden Ansvarig chef på den 
avdelning som 
remissen är ställd till

2.0 EKONOMI
2.1 Beslut om besluts- och 

behörighetsattestanter och ersättare till 
dessa

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef

2.2 Konvertering och inlösen av upptagna lån Ekonomichef
2.3 Upptagning av nya lån inom ram fastställd 

av kommunfullmäktige och enligt 
kommunens finanspolicy

Kommunstyrelsens 
ordförande

2.4 Avskrivning av fordran: 
-under 2 basbelopp 
-mellan 2 basbelopp och 0,5 mnkr: nämnden
Över 0,5 mnkr: kommunfullmäktige

Ekonomichef/ 
Förvaltningschef

2.5 Avslag på ansökan om bidrag Kommunstyrelsens 
ordförande

DONATIONSSTIFTELSER/STIPENDIER
2.6 Förvaltning av donationsstiftelser Kommunstyrelsens 

ordförande
2.7 Placering av donationsstiftelsers kapital Ekonomichef Redovisnings-

ansvarig
2.8 Utdelning från donationsstiftelser 

Fondens stadgar
KSAU

2.9 Utdelning av kommunala stipendier KSAU
2.10 Upplösning av donationsstiftelse

Stiftelselag kap 6. § 5
Kommunstyrelsens 
ordförande

3.0 UPPHANDLING
3.1 Fullmakt extern upphandling – ge i uppdrag 

till extern upphandlingsmyndighet att 
upphandla på kommunens vägnar

Upphandlingschef Upphandlare

Kommentar [FL3]:  1.21 handlar om att besluta att INTE 
besvara. Vi vill även att ansvarig chef ska kunna välja att 
besvara dessa ärenden som är av mindre intresse för nämnden

Kommentar [FL4]:  
Från Daniel Jarl: Vi har ju även en del miljöyttranden också. 
Bra att tydliggöra det. 

Ibland medger inte remisstider att planmu beslutar. Då blir 
det ordförandebeslut som gäller. Kan KSAU vara ersättare? 

Kommentar [FL5]:  Önskemål om att lägga till detta från 
planarkitekter 
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3.2 Samordnad upphandling för fler kommuner, 
upphandlingsbeslut, upphandlingsbeställning 
till upphandlingsenheten, godkännande av 
upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut 
och avtal samt förlängning av avtal

Upphandlingschef Upphandlare

3.3 Upphandlingsdokument över tröskelvärdet KSAU/PlanMU/NAmU/
TeFaU

3.4 Upphandlingsdokument upp till tröskelvärdet Kommundirektör/
Förvaltningschef

Ekonomichef

3.5 Upphandlingsdokument upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster.
För byggentreprenader gäller också 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster, d.v.s. 
samma beloppsgräns. Se intranätet för 
aktuella belopp.

Avdelningschef/
Enhetschef Ansvarig 
chef

3.6 Tilldelningsbeslut Upphandlare
3.7 Tilldelningsbeslut och Beställningsavtal 

gällande beställningsförfrågan vid förnyad 
konkurrensutsättning av kommunens 
ramavtal

Avdelningschef/Enhet
schef/Projektchef

3.7 Besluta om att avbryta upphandling Upphandlingschef 
3.8 Besluta om att häva avtal Förvaltningschef 
3.9 Direktupphandling över 28 % av 

tröskelvärdet – av synnerliga skäl
Kommunstyrelsens 
ordförande

5.0 PERSONAL
ARBETSMILJÖANSVAR – Se rutiner

5.1 Fatta beslut om förändringar som rör 
kommunens förvaltningsorganisation 

KSAU som 
kommunens 
personalorgan

5.2 Förändringar av organisationen inom 
förvaltningen

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef

5.3 Beslut om förtjänsttecken KSAU
5.4 Godkännande av ansökan om utlandsresa i 

tjänsten mellan 1/3 prisbasbelopp och 2 
prisbasbelopp för arbetstagare och 
förtroendevalda

Kommundirektör

5.5 Godkännande av ansökan om utlandsresa i 
tjänsten, under 2 prisbasbelopp, för 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

5.6 Godkännande av ansökan om utlandsresa i 
tjänsten, under 2 prisbasbelopp, för 
kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges 
ordförande

BESLUT GÄLLANDE KOMMUNDIREKTÖR
5.7 Lön, deltagande i utbildning, ledighet för 

kommundirektör, utse tillförordnad 
kommundirektör under ordinaries frånvaro, 
anställning av kommundirektör t.om. 9 mån

Kommunstyrelsens 
Ordförande

ANSTÄLLNINGAR

Kommentar [FL6]:  Agerar inom ramar för ramavtal. 
Punkten flyttas till verkställighet



VALLENTUNA KOMMUN SID 8/12
KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSEN

5.8 Anställning, uppsägning och avsked av 
förvaltningschef

Kommundirektör 

5.9 Uppsägning och avsked av förvaltningschef Kommundirektör 
5.9 Tidsbegränsad anställning av 

förvaltningschef omfattande 3 månader eller 
mer

Kommundirektör

5.11 Anställning av Avdelningschef Kommundirektör/ 
Förvaltningschef 

5.10 Anställning av övrig personal med 
månadslön

Ansvarig chef

TILLFÖRORDNANDEN
5.11 Utse tillförordnad förvaltningschef under 

ordinaries frånvaro 
Kommundirektör

5.12 Utse tillförordnad övrig chef under ordinaries 
frånvaro 

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef/Ansv
arig chef

KOLLEKTIVAVTAL
5.13 Förhandlingar om, och tecknande av 

kollektivavtal avseende löner, 
anställningsvillkor och pensioner

Personalchef Förhandlingschef

LÖNER
5.14 Fastställande av särskilda direktiv i samband 

med årlig löneöversyn och lönebildning
KSAU

5.15 Sätt och tidpunkt för löneutbetalning AB § 
15 mom. 2

Personalchef

5.16 Undantag från samordning av lön med andra 
utgående ersättningar

Personalchef

5.17 Beslut om stridsåtgärd KSAU
5.18 Föra kommunens talan i frågor som rör 

anställds arbetsvillkor
Personalchef Förhandlingschef

5.19 Fastställa arbetstider vid 
förvaltningskontoren

Kommundirektör Personalchef

5.20 Avgångsvederlag vid överenskommelse om 
avslut

Avseende personal som ingår i kommunens 
ledningsgrupp

Förvaltningschef

Kommundirektör

5.21 Godkänna/fastställa pensionsbelopp enl. 
gällande pensionsavtal för all personal

Personalchef Förhandlingschef

5.22 Fastställa personalomkostnadspålägget (PO-
pålägg)

Kommundirektör

6.0 FÖRMÅNER FÖRTROENDEVALDA

Kommentar [FL7]:  Under ansvarig chef hamnar ex 
ekonomichef och kommunikationschef
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6.1 Förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser 

a. upp till ett basbelopp 
b. kostnad över ett basbelopp

A. KS 
ordförande

B. KSAU
7.0 ARKIV
7.1 Mindre ändring i informationsredovisningen Kommunarkivarie

8.0 ÖVRIGT

8.1 Tillstånd och anvisningar för användande av 
kommunvapnet

Kommundirektör

8.2 Fastställa öppettider och avvikelser vid 
större samhällsstörning samt storhelger för 
kommunens kontaktcenter Förvaltningslag 
(2017:900) 7 §

Kommundirektör Chef 
kontaktcenter

8.3 Beslut om årligt program för 
näringslivsarbetet

NAmU

8.4 Beslut om utfärdande av eldningsförbud 
utomhus 2 kap 7 § i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor

Förvaltningschef

8.5 Beslut om öppna lokala 
informations/trygghetspunkter i samband 
med samhällsstörning/kris

Chef 
krisledningsstab

kommundirektör

8.6 Beslut om att införa bevattningsförbud i 
kommunen

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommundirektör

8.7 Beslut om dispens från bevattningsförbud Kommundirektör Förvaltningschef

8.8 Beslut att begära att Roslagsvatten upprättar 
tappställen

Kommundirektör Förvaltningschef

8.9 Beslut om att utse säkerhetsskyddschef
samt ersättare för säkerhetsskyddschef

Kommundirektör

9.0 PLANÄRENDEN OCH 
PLANGENOMFÖRANDE

9.1 Fullgöra kommunens uppgifter vad gäller 
planbesked enligt Plan- och bygglagen 

PlanMU

9.2 Beslut om planuppdrag PlanMU

9.3 Besluta om planuppdrag för projekt enligt 
beviljat planbesked eller i 
bostadsbyggnadsprognosen utpekade 
projekt.

Samhällsbyggnadsche
f

Kommentar [FL8]:  Flyttad från verkställighet till 
delegationsordningen.  Ökad tydlighet om när beslut om 
planuppdrag fattats. 
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9.4 Samråd, granskning och kungörelse för 
strategiska planer, program och detaljplaner.

PlanMU

9.5 Teckna planavtal/föravtal exploatering i 
enlighet med riktlinjer för exploateringsavtal 
för projekt enligt beviljat planbesked eller i 
bostadsbyggnadsprognosen utpekade 
projekt. 

Mark- och 
exploateringschef/Pla
nchef 

Samhällsbyggnads
chef 

9.6 Beslut om huruvida genomförande av en 
detaljplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11 a § andra 
stycket

Planchef 

9.7 Planavtal som inte omfattar 
genomförandefrågor men reglerar enbart 
framtagande av detaljplan enligt beviljat 
planbesked eller i bostadbyggnadsprognos 
utpekade projekt.

Planchef Samhällsbyggnads
chef 

9.8 Teckna avsiktsförklaring och 
genomförandeavtal vid externa 
infrastrukturprojekt, upp till 250 000 kronor.

Gatu- och parkchef Förvaltningschef 
teknik och 
fastighet

9.9 Teckna avsiktsförklaring och 
genomförandeavtal vid externa 
infrastrukturprojekt, upp till 1 miljon kronor.

PlanMU

9.10 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med 
Länsstyrelsen, Trafiknämnden inom 
Stockholms läns landsting, SL och dess 
entreprenörer, Trafikverket och andra 
myndigheter i strategiska trafik- och andra 
planeringsfrågor. 

PlanMU

10.0 PARKERINGS- OCH TRAFIKFRÅGOR

10.1 Meddela och verkställa beslut om flyttning 
av fordon enligt länsstyrelsens beslut 
(920416, 32.909-42-92). Lag om flyttning 
av fordon i vissa fall.

Handläggare i 
ärendet

Gatu- och 
parkchef

10.2 Parkeringsregler och tider för kommunens 
allmänna platser, garage och tomtmark/ 
kvartersmark. 

TeFaU

10.3 Beslut om förordnande av parkeringsvakter. 
Lag (1987:24) om kommunal parkerings- 
övervakning 

Gatu- och parkchef Handläggare i 
ärendet

10.4 Beslut om lokala trafikföreskrifter gällande 
hastigheter utanför skolor och i tätort 
centrala Vallentuna 

Handläggare i 
ärendet 

Gatu- och 

10.5 Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift 
under högst ett år. Trafikförordningen 10 
kap 1-3 §§ 

Handläggare i 
ärendet

Gatu- och 
parkchef

Kommentar [FL9]:  Ny punkt enligt önskemål från SBF

Kommentar [FL10]:  Parkeringsbolagen benämner det som 
tomtmark. Olika lagar, en som man kan bötfälla markägaren 
och en utifrån att det är allmän plats. Men 
parkeringslagstiftningen bygger på det som står i detaljplanen 
och där står det kvartersmark. 
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10.6 Bevilja/avslå tidsbegränsad dispens från 
lokal trafikföreskrift samt lagar och 
förordningar som rör trafik och/eller fordon. 

Handläggare i 
ärendet

Gatu- och 
parkchef

10.7 Besluta om trafikregler som regleras med 
hjälp av trafikföreskrift 

TeFaU
10.8 Beslut gällande operativa 

trafiksäkerhetsåtgärder 
TeFaU

10.8 Beslut om nya åtgärder inom fastställd 
budget för Trafikinvesteringar upp till 
100 000 300 000

Gatu- och parkchef 

10.9 Beslut om åtgärder inom fastställd budget 
för Trafikinvesteringar

TeFaU

11.0 MARK OCH FASTIGHETER
11.1 Teckna hyresavtal med nyanlända, som 

längst 2-åriga avtal 
Handläggare i 
ärendet

Fastighetschef

11.2 Försäljning av bostadsrätter Fastighetschef
Förvaltningschef 
teknik och fastighet

Förvaltningschef 
teknik och 
fastighet

11.3 Inköp av bostadsrätter – upp till 5 mnkr TeFaU Kommunstyrelse
ns ordförande

11.4 Teckna avtal om köp och försäljning av fast 
egendom samt fastighetsbildningsåtgärder 
– upp till 5 basbelopp. 

Mark- och 
exploateringschef

Samhällsbyggnad
schef

11.5 Teckna avtal om köp och försäljning av fast 
egendom samt fastighetsbildningsåtgärder 
– upp till 2 basbelopp. 

Handläggare i 
ärendet

Mark- och 
exploateringschef 

11.6 Teckna avtal om arrende och övriga 
nyttjanderätter och säga upp sådana avtal i 
de fall ersättningsbeloppen inte överstiger 5 
basbelopp/år 

Mark- och 
exploateringschef

Samhällsbyggnad
schef

11.7
Teckna avtal om arrende och övriga 
nyttjanderätter och säga upp sådana avtal i 
de fall ersättningsbeloppen inte överstiger 2 
basbelopp/år och avtalstiden inte är längre 
än 1 år.

Handläggare i 
ärendet

Mark- och 
exploateringschef 

11.8 Upplåta servitut i av kommunen ägd 
fastighet, tillförsäkra kommunen servitut i 
annans fastighet samt rätt att upphäva eller 
ändra servitut i de fall ersättningsbeloppet 
inte överstiger 5 basbelopp. 

Mark- och 
exploateringschef

Samhällsbyggnad
schef

11.9 Upplåta servitut i av kommunen ägd 
fastighet, tillförsäkra kommunen servitut i 
annars fastighet samt rätt att upphäva eller 
ändra servitut i de fall ersättningsbeloppet 
inte överstiger 2 basbelopp 

Handläggare i 
ärendet

Mark- och 
exploateringschef 

Kommentar [FL11]:  Tas bort. Faller inom efterföljande 
punkt

Kommentar [FL12]:  Önskemål från Gatu- och parkchef
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11.10 Fastställa hyra för inhyrda 
paviljongbostäder

Kommundirektör Förvaltningschef

11.11 Fastställelse av namn på gator, torg, 
platser m.m. 

PlanMU

11.12 Köp, byte, gåva och försäljning av 
fastigheter i arbetsområden och för 
fastigheter som är särskilt avsedda för 
företagande eller näringsliv med rätt att 
vidaredelegera uppgiften till Mark- och 
exploateringschef (se KS regl.) 

PlanMU

11.13 Köp, byte, gåva och försäljning av övriga 
fastigheter med rätt att vidaredelegera 
uppgiften till Mark- och exploateringschef – 
upp till 5 mnkr

TeFaU

11.14 Inköp av bostadsrätter och köp av övriga 
fastigheter för nyanlända och 
ensamkommande flyktingbarn

Kommunstyrelsens 
ordförande

11.15 Föra kommunens talan gällande lovåtgärder 
i anslutning till kommunens mark 

Mark- och 
exploateringschef

Samhällsbyggnad
schef

11.16 Justering av fastställd budget byggprojekt, 
upp till 5 % max 5 mkr 

Förvaltningschef

11.17 Justering av fastställd budget byggprojekt, 
över 5 % samt över 5 mkr

KSAU
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SID 1/ 8

Bilaga till kommunstyrelsens
delegationsordning gällande verkställighet
Godkänd av kommunstyrelsen 2020-03-16 § 48. Reviderad av kommunstyrelsen xxxx-xx-xx § xx.

Bakgrund
Kommunens revisorer inlämnade en revisionsrapport 2018 som granskade kommunens 
delegationshantering. I rapporten framkom synpunkter på hur nämndernas delegationsordningar var 
utformade. Delegationsordningarna bedömdes vara långa och inte helt tydliga. Nyttan med de delar 
som behandlade verkställighet ifrågasattes. Som en konsekvens av detta redovisas de beslut som 
tidigare bedömts som verkställighet i en denna separata bilaga. Denna bilaga har alltså som syfte att 
vara vägledande gällande beslut som bedöms som verkställighet.

Om delegation och verkställighet
Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar. För att något ska anses utgöra 
verkställighet får det alltså inte finnas utrymme för självständiga bedömningar. Vid införandet av 
kommunallagen uttalade regeringen att om det finns klara målsättningar för verksamheten är det 
mycket som talar för att många vardagliga åtgärder inom förvaltningen som i dag rättsligt sett är att 
anse som beslut kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av 
självständigt ställningstagande och inte bara är ett rent mekaniskt verkställande av beslut (prop.
1990/91:117 s. 204). Var den exakta gränsen går mellan beslut som kräver delegering och sådana 
åtgärder som anses vara ren verkställighet är med andra ord inte självklart. Den här gränsdragningen 
har betydelse för möjligheten att överklaga beslutet genom laglighetsprövning.

Några exempel på verkställande åtgärder: avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, tilldelning av 
daghemsplats enligt en klar turordningsprincip, information och service till allmänheten. Interna 
frågor som personaladministration, frågor om inköp och beställningar, fastighetsförvaltning med mera 
är frågor där det finns litet intresse av att överklaga genom laglighetsprövning och de betraktas som 
verkställighet. Beslut som fattas inom ramen för verkställighet är inte delegering i KL:s mening och 
kan därför grundas på instruktioner eller befattningsbeskrivningar. Baseras ett beslut på ett beslut 
från exempelvis nämnd är det verkställighet. Undertecknande av visst avtal som nämnd eller 
fullmäktige har beslutat att kommunen ska ingå är verkställighet. Även sådant som följer av redan 
beslutade riktlinjer är verkställighet.

Det kan ofta vara svårt att göra en gränsdragning mellan vad som är delegation och vad som är 
verkställighet. Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighet eller delegation behöver 
själv göra en bedömning i den aktuella situationen. Vad finns det för grund för beslutet som ska fattas
– baseras det på vad som står i en delegationsordning eller en rutin beslutad av fullmäktige, ingår 
uppgiften bland sådant som räknas upp som verkställighet i det här dokumentet? Bedömningen kan 
vara svår att göra men sannolikheten för att det blir rätt ökar om man som tjänsteman kan motivera 
sitt beslut för sig själv och för andra.
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NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE
 1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA ÄRENDEN

Beslut, undertecknande och beslut att säga 
upp avtal samt beslut att förlänga avtal.
Gäller avtal som inte faller inom ramen för 
upphandling och understiger ett värde av
100 000.

Avdelningschef 
Ansvarig chef

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef

2.0 EKONOMI
Placering av kommunens likvida medel enl 
kommunens finanspolicy

Ekonomichef

Anstånd med betalning av fordran – under 
0,5 basbelopp

Handläggare i 
ärendet

Anstånd med betalning av fordran – över 0,5 
basbelopp

Ekonomichef/Förvalt 
ningschef

Ansökningar om medel till 
projekt/verksamhet kopplade till befintlig 
verksamhet/uppdrag

Handläggare

3.0 UPPHANDLING
Avtal/kontrakt/ramavtal över tröskelvärdet Avdelningschef 

Upphandlare 
/Upphandlingschef

Kommentar
3.15-3.17 Är en
konsekvens av 
beslutet om att 
inleda 
upphandling och 
tilldelningsbeslut 
och bedöms 
därför som
verkställighet.

Avtal/kontrakt/ramavtal upp till 
tröskelvärdet

Avdelningschef 
Upphandlare 
/Upphandlingschef

Avtal/kontrakt/ramavtal upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster.
(För byggentreprenader gäller också 28 % 
av tröskelvärdet för varor och tjänster, d.v.s. 
samma beloppsgräns. Se intranätet för
aktuella belopp.)

Avdelningschef 
Upphandlare 
/Upphandlingschef

Avropskontrakt från SKL Kommentus 
Inköpscentral (SKI) över tröskelvärdet
Avropskontrakt från Inköpscentraler

Kommundirektör  
Upphandlare 
/Upphandlingschef

Kommentar
3.18-3.23
Bedöms som 
verkställighet. 
Avropskontraktet 
baseras på beslut 
fattade av den 
upphandlade 
myndigheten 
(SKL/Kammarkoll
egiet).

Kommentar [FL1]:  Slå ihop följande tre punkter 
till en som innefattar alla avropskontrakt från 
inköpscentraler. Ny punkt enligt önskemål från 
upphandlingschef. de kan avropa från både 
SKI/Kammarkollegiet/HBV
Kommer ev gå med i sthlms inköps central. Har 
vi inte ändrat detta till inköpscentraler så finns 
det ingen delegation för det. 
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Avropskontrakt från SKL Kommentus 
Inköpscentral (SKI) upp till tröskelvärdet

Kommundirektör

Avropskontrakt från SKL Kommentus 
Inköpscentral (SKI) upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster.
(För byggentreprenader gäller också 28 % 
av tröskelvärdet för varor och tjänster, d.v.s. 
samma beloppsgräns. Se intranätet för
aktuella belopp.)

Avdelningschef/Enhe 
tshef

Avropskontrakt från Kammarkollegiets 
ramavtal, över tröskelvärdet

Kommundirektör 
Upphandlingschef

Avropskontrakt från Kammarkollegiets 
ramavtal, upp till tröskelvärdet.

Kommundirektör 
Upphandlingschef

Avropskontrakt från Kammarkollegiets 
ramavtal, upp till 28 % av tröskelvärdet för 
varor och tjänster.
(För byggentreprenader gäller också 28 % 
av tröskelvärdet för varor och tjänster, d.v.s. 
samma beloppsgräns. Se intranätet för
aktuella belopp.)

Avdelningschef 
/Enhe tschef 
Upphandlare 
/Upphandlingschef

Förlänga avtal/ramavtal upp till och över 
tröskelvärdet

Den som beslutat 
om avtalet 
Inköpscontroller

Upphandlare/
inköpscontroller
Upphandlingsch
ef

Förlänga avtal/ramavtal upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster.
För byggentreprenader gäller också 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster, d.v.s. 
samma beloppsgräns. Se intranätet för
aktuella belopp.

Den som beslutat 
om avtalet 
Inköpscontroller

Upphandlare/ 
Inköpscontroller 
Upphandlingsch
ef

Tilldelningsbeslut och Beställningsavtal 
gällande beställningsförfrågan vid förnyad 
konkurrensutsättning av kommunens 
ramavtal samt beställningar enligt strikt 
rangordning.

Avdelningschef/Enhet
schef/Projektchef
 Ansvarig 
chef/projektledare

Upphandlare/upphan
dlingschef

Indexjustering av avtal Inköpscontroller Upphandlare 
/Upphandlingschef

4.0 REPRESENTATION Kommentar: 
Se ”Riktlinjer för 
gåvor,
avtackningar med 
mera” i Kommunal 
författningssamling
1.3.8.3

Representation för förtroendevalda under 0,5 
basbelopp

Kommunstyrelsens 
ordförande

Representation för tjänstemän under 0,5 
basbelopp

Respektive 
avdelningschef

Personalchef

5.0 PERSONAL

Kommentar [FL2]:  Flyttas från 
delegationsordningen till verkställighet enligt 
önskemål från upphandlingschef

Kommentar [FL3]:  Ny punkt enligt önskemål från 
upphandlingschef. Effektivisering – enligt avtal 
ska timpriser mm indexjusteras. Har 
inköpscontroller den punkten uppdateras 
avtalskatalogen på ett smidigt sätt. 
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ANSTÄLLNINGAR
Tidsbegränsad anställning av 
förvaltningschef omfattande mindre än 3 
månader

Kommundirektör

Anställning av enhetschef Avdelningschef /Enhe 
tschef 

Anställning av övrig personal Avdelningschef 
/Enhe tschef 

Anställning av timavlönad personal Ansvarig chef

LEDIGHET
Semester eller annan ledighet för 
förvaltningschefer och avdelningschefer inom 
KLK

Kommundirektör

Semester eller annan ledighet för 
avdelningschefer inom förvaltningen

Förvaltningschef

Semester eller annan ledighet för övrig 
personal

Avdelningschef 
/Enhe tschef 
Ansvarig chef

Ledighet över 9 mån för enskild 
angelägenhet enl. AB§ 25 mom. 6 för 
förvaltningschef, avdelnings- eller
enhetschefer inom KLK

Kommundirektör

Ledighet över 9 mån för enskild 
angelägenhet enl. AB§ 25 mom. 6 för
avdelningschef inom förvaltningen

Förvaltningschef

Ledighet över 9 mån för enskild
angelägenhet enl. AB§ 25 mom. 6 för 
enhetschefer övrig personal.

Avdelningschef 
/Enhe tschef 
Ansvarig chef

UTBILDNINGAR
Deltagande i utbildning för 
förvaltningschefer, avdelningschefer inom
KLK

Kommundirektör

Deltagande i utbildning för avdelningschefer. Förvaltningschef
Deltagande i utbildning övrig personal Avdelningschef 

/Enhe tschef 
Ansvarig chef

LÖNER
Lön för förvaltningschefer Kommundirektör
Lön för avdelningschefer Kommundirektör/ 

Förvaltningschef
Revision av lönen för
tillsvidareanställda utanför den ordinarie 
löneöversynen

Avdelningschef 
/Enhe tschef 
Ansvarig chef ska 
samråda med 
personalchef och 
förvaltningschef 
innan beslut fattas

Löneförmåner i samband med ledighet för 
facklig verksamhet

Avdelningschef 
/Enhe tschef 

Kommentar [FL4]:  Flyttas till 
delegationsordningen
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Ansvarig chef

Löneförmåner i samband med ledighet för 
enskild angelägenhet enl. AB § 32

Avdelningschef 
/Enhe tschef 
Ansvarig chef

Avvikande lön för enskild tjänsteman,
exempelvis i samband med anställning av 
specialist

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef

Tolkning och tillämpning av reglementen, 
lag, kollektivavtal och andra bestämmelser

Personalchef Förhandlingschef

rörande anställnings- och pensionsvillkor. 
Utfärda föreskrifter och anvisningar i sådana
frågor
Övervaka och styra tillämpningen av 
reglementen lag, kollektivavtal och andra 
bestämmelser som rör anställningsvillkoren
för kommunens personal.

Personalchef Förhandlingschef

Tillfällig avstängning AB § 10 mom. 1

Avseende personal som ingår i kommunens 
ledningsgrupp

Personalchef/förvaltn 
ingschef

Kommundirektör

Förhandlingschef

Beslut om avstängning AB § 10 mom. 2 och 
4

Avseende personal som ingår i kommunens 
ledningsgrupp

Personalchef/ 
Förvaltningschef

Kommundirektör

Förhandlingschef

Beslut om disciplinpåföljd AB § 11

Avseende personal som ingår i kommunens 
ledningsgrupp

Personalchef/ 
Förvaltningschef

Kommundirektör

Förhandlingschef

Beslut om uppsägning eller avsked enl. LAS

Avseende personal som ingår i kommunens 
ledningsgrupp

Personalchef/ 
Förvaltningschef

Kommundirektör

Fastställa uppsägningstider för 
förvaltningschefer samt för avdelningschefer
inom KLK

Kommundirektör

Fastställa uppsägningstider för 
avdelningschefer inom förvaltningen

Förvaltningschef

Godkänna entledigande begärt av anställd 
samt fastställa uppsägningstid

Avdelningschef/ 
Enhetschef 
Ansvarig chef

Utfärdande av tjänstgöringsbetyg för 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
Ordförande

Utfärdande av tjänstgöringsbetyg för 
förvaltningschef, avdelningschef inom KLK

Kommundirektör
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Utfärdande av tjänstgöringsbetyg för 
avdelningschef inom SBF

Samhällsbyggnadsch 
ef

Utfärdande av tjänstgöringsbetyg för övrig 
personal

Avdelningschef/
Enhetschef
Ansvarig chef

Förbud mot bisyssla AB § 8 mom. 1 för 
förvaltningschef, avdelnings- och enhetschef

Kommundirektör

Förbud mot bisyssla AB § 8 mom. 1 för övrig 
personal

Personalchef/ 
förvaltningschef

Förhandlingschef

7.0 ARKIV

Beslut om gallring av allmänna handlingar i 
enlighet med av nämnden antagen 
dokumenthanteringsplan.

Handläggare i 
ärendet.

Beslut om ändringar av mindre karaktär i 
klassificeringsstrukturen (fd diarieplan)

Kommunarkivarie Arkivarie

8.0 ÖVRIGT
Beslut gällande kommunens anslagstavla Kommundirektör Kanslichef

9.0 PLANÄRENDEN OCH 
PLANGENOMFÖRANDE
Besluta om planuppdrag som baseras på 
beviljat planbesked eller i 
bostadsbyggnadsprognosen utpekade 
projekt

Samhällsbyggnads- 
chef

 

Beslut om uttag av gatukostnader från 
fastighetsägare i enlighet med 
lagakraftvunnen gatukostnadsutredning 
inklusive beslut om anstånd och 
avbetalningsplan upp till tio år för 
gatukostnader

Exploateringsingenjö 
r/Handläggare i 
ärendet

Mark- och 
exploateringschef

Företräda kommunen som markägare vid 
samråd eller grannehörande i andra fall.

Handläggare i 
ärendet

Mark- och 
exploateringschef

Ombud med rätt beslut och föra 
kommunens talan i frågor rörande 
planering och genomförande av 
kommunens samhällsbyggnadsprojekt i 
enlighet med planuppdrag, fastställda 
interna riktlinjer, instruktioner samt inom
ram för budget

Projektledare Avdelningschef 
Ansvarig chef

10.0 PARKERINGS- OCH TRAFIKFRÅGOR
Besluta om och utfärda parkeringstillstånd 
på kommunens kvartersmark som 
kommunen disponerar genom äganderätt, 
nyttjanderätt eller servitut.

Handläggare i 
ärendet

Kommentar [FL5]:  Flyttad till 
delegationsordningen. Ökad tydlighet om när 
beslut om planuppdrag fattats. 
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Beslut om trafikföreskrifter som följer ett 
genomförandebeslut 

Handläggare i 
ärendet

Besluta om tillfällig parkeringsövervakning. Handläggare i 
ärendet

Avskriva avgift för överträdelse av 
parkeringsbestämmelse på kommunens 
kvartersmark som kommunen disponerar 
genom äganderätt, nyttjanderätt eller 
servitut.

Handläggare i 
ärendet

11.0 MARK OCH FASTIGHETER
Utrymning av bostäder Handläggare i 

ärendet
Inhyrning av bostäder Fastighetschef

Förvaltningschef 
teknik och fastighet

Förvaltningschef 
teknik och 
fastighet

Uthyrning och inhyrning av lokaler Fastighetschef
Förvaltningschef 
teknik och fastighet

Förvaltningschef 
teknik och fastighet

Kommunens ombud vid hyresförhandling 
om bostadshyra

Fastighetschef
Förvaltningschef 
teknik och fastighet

Förvaltningschef 
teknik och fastighet

Ansöka om förrättning samt föra 
kommunens talan hos 
lantmäterimyndigheten och godkänna
sådan förrättning

Mark- och 
exploateringschef

Samhällsbyggnads 
chef

Ansökningar och avtal avseende stöd för att 
bevara och utveckla skogens mångfald

Handläggare i 
ärendet

Mark- och 
exploateringschef

Upplåta allmän platsmark för ledningar Mark- och 
exploateringschef

Samhällsbyggna
ds chef

Upplåta allmän platsmark enligt 
ordningslagen för en tid av högst ett år

Handläggare i 
ärendet

Mark- och 
exploatering
schef

Ombud med rätt att fatta beslut och föra 
kommunens talan i frågor rörande 
genomförande av kommunens byggprojekt 
i enlighet med fastställda interna riktlinjer
och instruktioner samt inom ram för 
fastställd budget.

Projektledare

Beslut om inbjudan till 
markanvisningstävling i enlighet med 
kommunens riktlinjer för markanvisning för 
de objekt där tidigare beslut om att 
markanvisning ska ske finns.

Mark- och 
exploateringschef

Samhällsbyggna
ds chef

13.0 AVFALLSHANTERING
Beslut om hämtningsplats för hämtning av 
hushållsavfall. 29 § kommunens 
avfallsföreskrifter. Anvisning av plats för 
hämtning av hushållsavfall. 21 § 
kommunens avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Chef för gatu- och 
parkavdelningen
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Beslut om uppehåll av hushållsavfall och 
befrielse från avgift för avfallsservice. 24 § 
kommunens avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Beslut om dispens för två eller fler 
fastigheter att använda gemensam 
behållare. 36 § kommunens 
avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Beslut om tillstånd för installation av 
köksavfallskvarn. 47 § kommunens 
avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Beslut om hämtningsintervall för allt avfall 
utom för tömning av fettavskiljare. 22 §
kommunens avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Besluta om undantag enligt 8 §, 36 §, 38-
40 §§ kommunens avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Chef för gatu- och 
parkavdelningen

Godkännande av installation för 
bottentömmande behållare. 14 § punkt d. 
kommunens avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Chef för gatu- och 
parkavdelningen

Godkännande av sluten tank för 
matavfall. 15 § punkt c. kommunens 
avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Chef för gatu- och 
parkavdelningen

Beslut om omställning, återkallande och 
återupptagande av avfallsabonnemang 
36, 38–40 § kommunens 
avfallsföreskrifter.

Handläggare i 
ärendet

Chef för gatu- och 
parkavdelningen

Beslut om anstånd upp till 0,25 pbb 
avseende erläggande av avgift för 
renhållning om det finns särskilda skäl

Handläggare i 
ärendet

Chef för gatu- och 
parkavdelningen

Beslut om tillstånd för installation av 
köksavfallskvarn som är kopplat till det 
kommunala avloppsnätet.

VA-
huvudman Kommentar [FL6]:  VA-huvudman är 

Vallentunavatten AB. GAPA önskar att det finns 
med i denna bilagan så att det framgår att det 
inte är kommunen som fattar beslut om dessa 
dispenser, om ansökningar skickas till 
kommunen.
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