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Innebörden av delegering 

Enligt kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra till ett utskott, en ledamot/ 

ersättare eller till en anställd i kommunen att besluta för nämndens räkning i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det är också möjligt att ge 

förvaltningsdirektören rätt att vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd inom 

kommunen. Vidaredelegering får bara ske i de fall det uttryckligen anges i 

delegeringsbestämmelserna.  

 

Delegaten träder in i nämndens ställe och det beslut som fattas med stöd av 

delegering är beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning om inget 

särskilt anges om överklagan i speciallagstiftning. Upphandlingsärenden ska t ex 

överprövas med stöd av lagen om offentlig upphandling (LOU). 

 

Drifts- och servicenämnden kan inte ändra en utpekad delegats beslut men kan 

återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande 

föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta 

beslut. Den som har fått beslutanderätten delegerad till sig har möjlighet att i ett 

enskilt fall lyfta beslut till nämnden. 

 

Delegeringsordningen visar inom vilka områden drifts- och servicenämnden lämnat 

över rätten att besluta i ärenden till en enskild politiker eller tjänsteman, s k 

delegering. 

 

Vissa ärenden får inte delegeras 

Beslutaderätten får inte delegeras i följande typer av ärenden: 

 Verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. 

 Yttranden med anledning av att ett beslut av nämnd/fullmäktige har 

överklagats. 

 Myndighetsutövning mot enskild som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 

 Medborgarförslag. 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

 

Beslut och verkställighet 

Det finns ingen klar gräns mellan nämndbeslut och verkställighet (förvaltnings-

beslut) men en viktig skillnad är att de har olika rättsverkningar. Ett beslut som 

fattas av nämnden eller av delegat för nämndens räkning kan överklagas, det kan 

däremot inte beslut som tas inom ramen för verkställighet. Beslut kännetecknas av 

att det finns olika alternativ att välja mellan och därmed ett utrymme för 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Verkställighet handlar istället 

oftare om att man följer de regler, riktlinjer och rutiner som redan är beslutade. 

 

Anmälan av beslut 

Beslut som fattas av delegat med stöd av delegeringsordningen ska anmälas till 

nämnden löpande. Syftet med det är att få klagotiden (3 v) för det fattade beslutet 
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att börja löpa så att beslutet kan vinna laga kraft samt att hålla nämnden informerad 

inom de områden där beslutanderätten delegerats. Ramavtal med ett upphandlings-

värde över 10 miljoner kronor och avrop samt specifika upphandlingar som 

överstiger 5 miljoner kronor ska anmälas till nämnden.  

 

Rätt att teckna avtal och attestera inköp 

Rätten att teckna avtal och attestera inköp följer motsvarande nivåer som gäller för 

upphandling och inköp. Det innebär att den som är delegat och har rätt att fatta 

beslut om att upphandla eller avropa upp till ett visst belopp även har rätt att teckna 

avtal till följd av upphandlingen eller avropet samt har rätt att attestera de fakturor 

på motsvarande belopp som följer av beslutet. 
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1 Upphandling och inköp av varor och tjänster 

 

1.1  Upphandling av varor och tjänster 

 

Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor 

1.1 Upphandling av varor och 

tjänster inom 

kommunledningskontoret: 

 

Innefattar en rätt att: 

-besluta om att inleda 

upphandlingar 

-fatta beslut om att avbryta 

pågående upphandling 

-fatta tilldelningsbeslut 

 I enlighet med policy och 

riktlinjer fastställda av 

fullmäktige i Karlstads 

kommun 

 

Direktupphandling = 

upphandling av varor och 

tjänster upp till sju pris-

basbelopp. Angiven nivå 

ses som verkställighet. 

Avtal undertecknas av 

respektive delegat eller av 

närmast överordnad chef. 

 

 

1.1.1 Över 7500 000 kr och upp till 

20 prisbasbelopp 5 miljoner 

kr när det gäller teknisk 

utrustning, licenser och 

programvaror för IT 

 

IT-chef,och 

utvecklingsdirektör 

biträdande kommundirektör 

var för sig 

Ersättare 

upphandlingschef eller 

kommundirektör 

 

1.1.2 Över 20 prisbasbelopp 5 

miljoner kr när det gäller 

teknisk utrustning, licenser 

och programvaror för IT 

IT-chef och biträdande 

kommundirektör var för sig 

Upphandlingschef 

IT-chefen i samråd med 

biträdande 

kommundirektören 

Biträdande 

kommundirektören i 

samråd med IT-chefen  

Ersättare kommundirektör 

eller utvecklingsdirektör 
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1.2  Direktupphandling 

 Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor 

1.2.1 Direktupphandling upp till ett 

avtalsvärde om högst 500 000 

kr 

--------- Angiven nivå ses som 

verkställighet och utgör 

inget beslut. 

 

Respektive chef kan 

genomföra inom egen 

budgetram. 

 

1.2.2 Direktupphandling vid 

synnerliga skäl eller vid 

undantagssituation som anges 

i upphandlingslagstiftningen  

 

Kommundirektör, 

utvecklingsdirektör och 

upphandlingschef var för 

sig 

Efter samråd med 

stadsjurist  

 

 

1.3  Inköp genom avrop från ramavtal 

 Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning innefattar en rätt att: 

-besluta om att inleda avropsförfarande 

-fatta beslut om att avbryta pågående avropsförfarande 

-fatta tilldelningsbeslut 

Vid avrop från ramavtal med rangordnade leverantörer kan inköp/avrop göras från 

leverantörer i behörig ordning eftersom kontrakt redan tilldelats genom rangordning. 

 

Rätten att fatta beslut enligt punkterna 1.3.1 till och med 1.3.2 nedan innefattar även  rätt 

att teckna avtal och attestera inköp.  

 

 Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor 

1.3.1 Inköp genom avrop från 

befintligt ramavtal upp till 

500 000 kr 

--------- Angiven nivå ses som 

verkställighet och utgör 

inget beslut. 

 

Medarbetare äger rätt att 

beställa/köpa upp till 

angiven nivå inom ramen 

för vad som ryms i 

anställningens uppdrag.  

 

 

    

1.3.2 Inköp genom avrop från 

befintligt ramavtal, över  

500 000 kr och upp till högst  

1 miljon kr inom respektive 

verksamhetsområde 

Chef var för sig  

inom respektive 

verksamhetsområde 

Ersättare närmast 

överordnad chef inom 

respektive 

verksamhetsområde 
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1.3.3 Inköp genom avrop från 

befintligt ramavtal, över 

1 miljon kr och upp till högst 

5 miljoner kr när det gäller 

teknisk utrustning, licenser 

och programvaror för IT 

 

 

IT-chef och 

utvecklingsdirektör var för 

sig 

Ersättare 

upphandlingschef, eller 

kommundirektör 

    

1.3.4 Inköp genom avrop från 

befintligt ramavtal, över 

5 miljoner kr när det gäller 

teknisk utrustning, licenser 

och programvaror för IT 

 

 

Upphandlingschef Ersättare kommundirektör 

eller utvecklingsdirektör 
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2 Besvär, ombud, gallring och yttranden mm 

 

Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor 

2.1 Beslut om att inte att lämna ut 

allmän handling inom 

kommunledningskontoret till 

enskild 

Stadsjuristerna, 

stadssekreteraren,  och 

administrativ chef och 

biträndande kommun-

direktören var för sig 

Ersättare kommun-

direktören som får 

vidaredelegera 

    

2.2 Prövning och beslut om av-

visning av för sent inkomna 

besvär enl förvaltningslagen 

Stadsjuristerna var för sig Ersättare administrativ 

chef 

    

2.3 Utse ombud att föra Karlstads 

kommuns talan inför 

domstolar och myndigheter 

samt föra kommunens talan  

Stadsjuristerna var för sig Innefattar rätt till upp-

handling av aktuella 

tjänster 

Ersättare administrativ 

chef 

    

2.4 Beslut om att allmänna 

handlingar ska gallras samt 

beslut om gallringsfrister och 

revidering av dokumentplan 

Stadssekreteraren och 

administrativ chef var för 

sig 

Samråd med arkivchef 

    

2.5 

 

Beslut i ärende som är så 

brådskande att drifts- och 

servicenämndens avgörande 

inte kan avvaktas 

 

Nämndens ordförande I samråd med nämndens 

vice ordförande 

 

 

 

 


