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C 1.1  
VIDAREDELEGATION ENLIGT KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 
 

Ärende Beslutande 

A. EKONOMISK FÖRVALTNING  
 

13 Beslutanderätt att upphandla respektive försälja lös 
egendom, entreprenader och tjänster till ett belopp 
motsvarande högst fyra basbelopp i varje särskilt 
fall. 
 

Planeringschef/Stadsarkitekt 

D. PERSONALÄRENDEN 
 

 

5 Anställningsärenden 
 

 

 - Tillsvidareanställning och visstidsanställning inom 
respektive enhet 

Kanslichef 
HR-chef 
Ekonomichef 
IT- och servicechef 
Säkerhetschef 
  

6 Ledigheter 
 
- Lagstadgad ledighet för personal inom respektive 
enhet 
 
- Icke lagstadgad eller avtalad ledighet utan lön för 
personal inom respektive enhet 
 
 

Kanslichef 
HR-chef 
Ekonomichef 
IT- och servicechef 
Säkerhetschef 
 
 
 

7 Förkortad uppsägningstid 
 
Beviljande av förkortad uppsägningstid för anställda 
inom respektive enhet 
 
 

Kanslichef 
HR-chef 
Ekonomichef 
IT- och servicechef 
Säkerhetschef 
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 FASTIGHETSÄRENDEN OCH ARRENDEN 
 

 

1. Försäljning respektive förvärv av annan mark till en 
köpeskilling motsvarande  
 
- högst två basbelopp vid varje tillfälle 

 
Exploateringschef 
 

2. 
 

Företräda kommunen vid 
fastighetsbildningsförrättningar o dyl. samt i 
anslutning därtill träffa erforderliga 
överenskommelser 
 

Exploateringschef 
 
 

3. Utarrendering av kommunen tillhörig 
jordbruksmark för en tid 

- om högst fem år i sänder 
 

Exploateringschef 
 

4. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 
plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen eller ledningsrättslagen 
tillförsäkra kommunen rätt till servitut, 
ledningsrätt, eller nyttjanderätt i annan tillhörig 
fastighet och medverka till ändring eller 
upphävande av sålunda tillkommen rätt  
 
- upp till tio basbelopp 
 
 
 

 
 
 
 
 
Exploateringschef 
 

9 Löneinplacering 
Löneinplacering i samband med anställning 

Kanslichef 
HR-chef 
Ekonomichef 
IT- och servicechef 
Säkerhetschef 
 

10 Träffande av avtal i samband med 
löneförhandlingar 

Kanslichef 
HR-chef 
Ekonomichef 
IT- och servicechef 
Säkerhetschef 
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5. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller 
ledningsrättslagen belasta kommunens mark med 
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för 
ledningar, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt 
fastställd detaljplan och medverka till ändring eller 
upphävande av sålunda tillkommen rätt, utom 
såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord 
 
- upp till tio basbelopp 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exploateringschef 
 

6. Upplåtelse av kommunal mark som inte är offentlig 
plats. 

Teknisk chef 
 

 
 

_________________________________________ 
 
 


