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ÖVERGRIPANDE 

1. Administrativa ärenden 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

1.1 Tillstånd att använda kommunens 

heraldiska vapen 

  Kommunchef 2011-01-11  

1.2 Förtroendevaldas deltagande i 

kurser och konferenser 

  Kommunstyrelsens 

ordförande 

 2011-01-11  

1.3 Yttrande över ansökningar om till-

stånd för tävlingsarrangemang 

  Räddningschef, 

verksamhetschef 

samhällsbyggnad 

2015-01-13  

1.4 Generell delegation att besluta i 

brådskande ärenden 

Kommunallagen (1991:900) 6 kap 36 § Kommunstyrelsens 

ordförande, 

Ersättare: kom-

munstyrelsens 1:e 

vice ordförande 

 2011-01-11  

1.5 Generell delegation att besluta i 

brådskande ärenden vid kommun-

chefs frånvaro i de ärenden där 

kommunchef är ordinarie delegat 

  Kommunstyrelsens 

ordförande 

  2011-01-11  
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1.6 Rätt att teckna avtal i brådskande 

fall, där motparts förhållanden in-

nebär att ordinarie sammanträde 

inte kan inväntas 

  Kommunstyrelsens 

ordförande 

2011-01-11  

1.7 Beslut om program- och utställ-

ningsverksamhet, stöd till kultur-

verksamhet samt inköp av konst-

verk till kommunen 

  Bibliotekschef 2015-01-13  

1.8 Beslut om administrations-, drift- 

och arrangemangsbidrag. 

Reglemente för kommunala 

bidrag till föreningsverksam-

het i Vansbro kommun 

KS2008/359 

 Bibliotekschef,  

Ekonomichef 

2015-01-13  

1.9 Beslut om flytt av fordon 
Lag om flyttning av fordon i 

vissa fall (1982:129) 

 Verksamhetschef 

samhällsbyggnad, 

Gatuingenjör 

2015-01-13  

1.10 Yttrande till Polismyndigheten 

jämlikt ordningslagen 

Ordningslagen (1993:1617)  Verksamhetschef 

samhällsbyggnad 

2014-05-27  

1.11 Yttrande till andra myndigheter 

jämlikt kameraövervakningslagen 

Kameraövervakningslagen 

(2013:460) 

 Samhällsbyggnads-

chef 

2017-01-17  

1.12 Beslut om nya eller förändrade be-

handlingar i PUL 

Personuppgiftslagen 

(1998:204) 

 Registrator 

 

2012-05-08  
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1.13 Organisationsförändringar på för-

valtningsnivå 

  Kommunchef 2011-01-11  

1.14 Organisationsförändringar på 

verksamhetsnivå 

  Verksamhetschef 2012-06-11 Inom ramen för fast-

ställda styrdokument 

och riktlinjer 

1.15 Stängning av verksamhet, akut 

stängning 

  Verksamhetschef 2011-01-11  

1.16 Stängning av verksamhet, plane-

rad stängning eller väsentlig redu-

cering högst fyra veckor 

  Verksamhetschef 

efter samråd med 

kommunchef 

2011-01-11  

1.17 Beslut om avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till 

enskild, eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnande till en-

skild 

Tryckfrihetsförordningen 

(1949:105), 

 

2 kap  

14–15 §§   

 

Kommunchef, 

Verksamhetschef 

2012-06-11 Beslut om att lämna ut 

handling fattas av den 

som har handlingen i 

sin vård, om inte viss 

befattningshavare en-

ligt arbetsledning eller 

särskilt beslut ska göra 

detta. 

Offentlighets- och sekre-

tesslag (2009:400) 

6 kap 

2-3 §§  

10 kap 

4,14 §§  

12 kap 
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1.18 Beslut att lämna ut uppgifter ur per-

sonregister till statliga myndigheter i 

forskningssyfte 

Socialtjänstlagen 12 kap 6 § Verksamhetschef 

vård och omsorg 

IFO-chef 

2011-05-31 Beslut om att lämna ut 

handling fattas av den 

som har handlingen i 

sin vård om inte viss 

befattningshavare en-

ligt arbetsledning eller 

särskilt beslut ska göra 

detta 

1.19 Beslut om avslag i ärenden som avser 

personuppgiftsbehandlingar och rät-

tigheter till: 

- registerutdrag, 
- rättelse, 
- radering 
- begränsning av behandling, 
- begäran om dokumentation av utö-

vande av anmälningsskyldighet, 
- dataportabilitet, 
- att göra invändningar mot behandling 

Dataskyddsförordningen Art. 12,5, 

15-21 

Förvaltningsområ-

deschef, kommun-

chef, personalchef, 

ekonomichef 

2020-02-11  

1.20 Beslut om att avvisa för sent in-

kommet överklagande 

Förvaltningslagen (1986:223) § 24 Kommunchef, 

Verksamhetschef 

2012-06-11  

1.21 Beslut om att avvisa ombud eller bi-

träde 

Förvaltningslagen (1986:223) § 9 Kommunchef, 

Verksamhetschef, 

Handläggare 

2012-06-11 Jfr 29.9 
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1.22 Befullmäktigande av ombud att 

föra kommunens talan inför dom-

stol och andra myndigheter. Gäller 

även förlikning upp till två bas-

belopp 

  Kommunstyrelsens 

ordförande 

2011-01-11  

1.23 Rätt att påkalla förrättning samt 

att företräda kommunen vid fas-

tighetsbildningslagen, anlägg-

ningslagen och ledningsrättslagen 

  Kommunchef 2015-01-13 Flyttad från 64. Plan-

förfarande 

1.24 Markupplåtelse för distributions-

ledningar 

  Verksamhetschef 

samhällsbyggnad 

2015-01-13 Flyttad från 64. Plan-

förfarande 

1.25 Beslut om att besvara Regerings-

kansliets remisser 

  Kommunstyrelsens 

ordförande i 

samråd med 

kommunchef 

2018-02-13  
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2. Samhällsskydd 

 

  



Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad 2022-12-06 

3. Livsmedelshantering inom verksamheter 

Nr,  Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

3.1 Ansöka om godkännande av livsme-

delsanläggning 

Livsmedelsverkets föreskrif-

ter om livsmedelshygien 

(2005:20) 

§ 8 Verksamhetschef 2013-06-04  

3.2 Anmäla registrering av livsmedels-

anläggning 

Livsmedelsverkets föreskrif-

ter om livsmedelshygien 

§ 11 Verksamhetschef 2013-06-04  

3.3 Ta emot delgivning för kommunsty-

relsen 

Livsmedelslagen (2006:804) §§ 31-32 Verksamhetschef 2013-06-04  

3.4 Beslut att överklaga beslut enligt 

livsmedelslagen som berör frågor 

om godkännande av livsmedelsan-

läggning 

Livsmedelslagen (2006:804) §§ 31-32 Verksamhetschef 2013-06-04  

3.5 Beslut att överklaga beslut enligt 

livsmedelslagen som berör frågor 

om registrering av livsmedelsan-

läggning 

Livsmedelslagen (2006:804) §§ 31-32 Verksamhetschef 2013-06-04  

3.6 Ansvara för att livsmedelslagstift-

ningen efterlevs genom kontinuer-

lig planering, styrning, kontroll och 

uppföljning 

EG förordning 178/2002  Verksamhetschef 2013-06-04 SKL:s branschriktlinje 

för kök ISBN 978-91-

7345-218-2 
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4. Ekonomi 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

4.1 Beslut om medel för ”Strategisk ut-

veckling” upp till och med 50,000 kr 

  Kommunchef 2011-04-12  

4.2 Beslut om medel för ”Strategisk ut-

veckling” från 50,001 till 100,000 kr 

  Arbetsutskott 2017-06-07  

4.3 Beslut om givande av sponsring,  

upp till 10,000 kronor 

Riktlinjer för sponsring KS 

2007/358 

 Kommunchef 2011-01-11  

4.4 Beslut om givande av sponsring, 

över 10,000 kronor 

Riktlinjer för sponsring KS 

2007/358 

 Arbetsutskott 2017-06-07  

4.5 Beslut om mottagande av sponsring, 

mindre än 5,000 kronor 

Riktlinjer för sponsring KS 

2007/358 

 Beslutsattestant 2013-04-10  

4.6 Beslut om mottagande av sponsring, 

mer än 50,000 kronor 

Riktlinjer för sponsring KS 

2007/358 

 Verksamhetschef I samråd 

med kommunchef 
2013-04-10  

4.7 Beslut om mottagande av spon-

soring, mer än 5,000 kronor 

Riktlinjer för sponsring KS 

2007/358 

 Närmast ansvarig 

chef 

2013-04-10  

4.8 Placering av medel 
  Ekonomichef 2013-06-04  

4.9 Upplåning av medel 
  Ekonomichef 2013-06-04  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

4.10 Tillstyrkan till fortsatt borgen till 

stöd för bostadsförsörjningen avse-

ende en- och tvåfamiljsfastigheter 

samt övertagande av lån 

  Ekonomichef 2013-06-04  

4.11 Avskrivningar av fordringar under 

ett basbelopp 

  Ekonomichef 2011-01-11  

4.12 Förskott upp till 50,000 kronor i av-

vaktan på utbetalning av beviljade 

EU-medel 

  Ekonomichef 2013-06-04  

4.13 Köp eller byte av fastighet eller fas-

tighetsdel och mottagande av gåvo-

brev rörande fast egendom < 

50.000 kronor 

  Kommunchef 2011-01-01  

4.14 Tillståndsprövning av lotteriet 

 

Lotterilag (1994:1000) 

 

§ 16 

Ekonomiassistent  Inf Anmälan Över-
klagas genom för-
valtningsbesvär 

4.15 Registrering av lotter 
Lotterilag (1994:1000) § 17 Ekonomiassistent   

4.16 Fördelning av medel för flyktingsi-

tuationen under 2016 

  Kommunstyrelsens 

ordförande 

2016-03-08 Rutin utarbetad av 
ekonomichef 
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5. Upphandling 
 
Upphandling av varor samt tjänster enligt LOU 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

5.1 Utfärda fullmakt för annan att ge-

nomföra upphandling för kommu-

nens räkning 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Ekonomichef 

 

2013-08-27  

5.2 Utfärda fullmakt för ombud att föra 

kommunens talan inför domstol och 

andra myndigheter i upphandlings-

ärenden 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Kommunstyrel-

sens ordförande 

2013-08-27  

5.3 Godkänna att förfrågan skickas ut 

och fatta tilldelningsbeslut (över di-

rektupphandlingsgräns men under 

tröskelvärdet) 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Berörd förvalt-

ningsområdes-

chef/ekonomi-

chef/personal-

chef/ 

kommunchef inom 

respektive område 

2017-08-29  

5.4 Godkänna att förfrågan skickas ut 

och fatta tilldelningsbeslut över 

tröskelvärdet 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Arbetsutskott 2017-06-07  

5.5 Beslut om direktupphandling (un-

der tröskelvärdet) 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Sektorschef/ 

enhetschef 

2017-08-29  
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Upphandling av bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten 

5.6 Godkänna att förfrågan skickas ut. 

Upp till 5 miljoner kr 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Samhällsbygg-

nadschef/ 

fastighetschef 

2017-08-29  

5.7 Fatta tilldelningsbeslut efter ge-

nomförd upphandling, upp till 5 

miljoner kr 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Samhällsbygg-

nadschef/ 

fastighetschef 

2017-08-29  

5.8 Godkänna att förfrågan skickas ut 

över 5 miljoner kronor 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Arbetsutskott 2017-06-07  

5.9 Fatta tilldelningsbeslut efter ge-

nomförd upphandling över 5 miljo-

ner kr 

Policy och riktlinjer för in-

köp- och upphandling 

 Arbetsutskott 2017-06-07  

5.10 Besluta om årliga investeringsme-

del för infrastruktur, skydd, fastig-

hetsunderhåll, projekteringar, IT-

investeringar och akuta verksam-

hetsinvesteringar 

  Ekonomichef 2014-01-14  

5.11 Besluta om leasing ska tillämpas 

samt teckna leasingavtal 

  Ekonomichef 2014-01-14  
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6. Personalfrågor 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

6.1 Arbetsmiljöuppgifter 

Arbetsmiljölagen 

(1977:1160) 

AFS 2001:1 

 Kommunchef 2011-05-31 Enligt arbetsmiljöpo-

licy, beskrivning av 

fördelning av arbets-

miljöuppgifter och 

rutiner för arbetsmil-

jöarbetet 

6.2 Anställning – kommunchef upp till 6 

månader inkl lönesättning och an-

ställningsvillkor. 

  Arbetsutskott 2017-06-07 I enlighet med beslut 

KS § 28 så ändras de-

legationen till tillfäl-

lig anställning 

6.3 Anställning, inklusive lönesättning 

och villkor, i samband med anställ-

ning av verksamhetschef, ekonomi-

chef och personalchef tillsvidare- 

och visstidsanställning 

  Arbetsutskott 2017-06-07  

6.4 Utse tf kommunchef/kommunchefs 

vikarie vid ledigheter och annan 

frånvaro samt ersättning för upp-

draget 

  Kommunstyrelsens 

ordförande 

2013-08-27  

6.5 Löneöversyn 

 

HÖK 

 Personalchef 2012-02-21  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

6.6 Pension - undantag från samord-

ning 

  Arbetsutskott 2017-06-07  

6.7 Pension - särskild avtalspension 
  Personalchef 2011-01-11  

6.8 Pension - kvarstående i tjänst efter 

67 år 

  Personalchef 2011-01-11  

6.9 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist   
  Personalchef 2011-01-11  

6.10 Förbud mot bisyssla 

Riktlinjer för bisyssla i Vans-

bro kommun KS 2008/213 

 Personalchef 2011-01-11 Enligt gällande rikt-

linjer och efter sam-

råd med berörd chef 

6.11 Tvisteförhandlingar 

Lag (1976:580) om medbe-

stämmande i arbetslivet 

 Personalchef 2011-01-11  

6.12 Rätt att företräda kommunen i ar-

betsrättsliga tvister och avsluta 

dessa genom bindande överens-

kommelser. 

  Personalchef 2011-01-11  

6.13 Lokala kollektivavtal 
  Personalchef 2012-02-21  

6.14 Av kommunalförbundet (SKL) före-

slagna ändringar och tillägg i kol-

lektivavtal mm. 

  Arbetsutskott 2017-06-07  

6.15 Varsel till arbetsförmedlingen 
 Främj L §1 Personalchef 2012-02-21  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

6.16 Besluta om semesterledighet för 

kommunalrådet samt tolkning av 

arvodesreglementet 

  Arbetsutskott 2017-06-07  
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7. Trafikärenden mm. 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

7.1 Beslut gällande frågor om gatube-
lysning 

Riktlinjer för gatubelysning i 

Vansbro kommun   

(KS 2013/529 §241) 

 Samhällsbyggnads-
chef 

2018-05-15  

7.2 Beslut om att bevilja eller avslå an-
sökan om kommunalt vägbidrag 

Reglemente för bidrag till 

enskilda vägar inom Vansbro 

kommun 

 Samhällsbyggnads-
chef 

2018-05-15  

7.3 Avge yttrande över tävling på väg, 
hastighetsbestämmelser mm där 
Länsstyrelsen beslutar 

  Samhällsbyggnads-
chef 

2018-05-15  

7.4 Avge yttrande och/eller represen-
tera kommunen vid samråd om tra-
fik och vägfrågor 

  Samhällsbyggnads-
chef 

2018-05-15  

7.5 Besluta om markupplåtelse för dis-
tributionsledningar mm i kommu-
nens vägar 

  Samhällsbyggnads-
chef 

2018-05-15  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

7.6 Besluta i ärenden om lokala trafik-
föreskrifter gällande: 

Trafikförordning (1998:1276)   2018-05-15  

Meddela föreskrift att högsta tillåtna hastig-
het inom tätbebyggt område ska vara 30 el-
ler 40 km/h 

 3 kap. 

17§ 

Gatuingenjör <14 dagar 

Meddela föreskrift att högsta tillåtna hastig-
het utanför tättbebyggt område ska vara 
lägre än 70 km/h 

 3 kap. 

17§ 

Gatuingenjör <14 dagar 

Att viss plats skall vara ändamålsplats eller 
laddplats 

Trafikförordning (1998:1276) 10 kap. 1, 

3§§ 

Gatuingenjör  

Avvikelse från bestämmelser om förbud mot 
fordonstrafik på gågata 

  Gatuingenjör  

Tillfälligt förbud mot fordonstrafik   Gatuingenjör <14 dagar 

Förbud att svänga eller köra i viss riktning   Gatuingenjör <14 dagar 

Avvikelse från förbud mot att stanna eller 
parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller 
parkera fordon för rörelsehindrad 

  Gatuingenjör  

Inskränkning till mindre bredd och längd på 
fordon, fordonståg eller last 

  Samhällsbyggnads-
chef 

<14 dagar 

Andra särskilda trafikregler   Samhällsbyggnads-
chef 

<14 dagar 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

7.7 Att under kortare tid i samband 
med vägarbeten, idrottsarrange-
mang eller liknande samt för att 
undvika skador på vägen besluta 
om 

Trafikförordning (1998:1276) 10 kap. 

14§ 

Gatuingenjör 2015-12-08 
 

 

- Sänkt hastighet Gatuingenjör 

- Förbud mot trafik med fordon eller med 
visst slag av fordon 

Gatuingenjör 

7.8 Besluta om utfärdande eller avslag 
om parkeringstillstånd för rörelse-
hindrade 

Trafikförordning (1998:1276) 13 kap. 
8§ 

Gatuingenjör 
 
Handläggare av bo-
stadsanpassnings-
bidrag 

2018-05-15  

7.9 Besluta om återkallande av parke-
ringstillstånd för rörelsehindrade 

Trafikförordning (1998:1276) 13 kap. 
8§ 

Samhällsbyggnads-
chef 

2018-05-15  

7.10 Behörig att ge tillstånd till överfö-
ring och publicering av trafikföre-
skrifter i RDT 

Förordning (2007:231) om 
elektroniskt kungörande av 
vissa trafikföreskrifter  

 Samhällsbyggnads-
chef 

2018-05-15  

7.11 Flytt av fordon 

 
Lagen om flyttning av fordon 
i vissa fall (1982:129) samt 
förordning om flyttning av 
fordon i vissa fall (1982:198) 

 
2 § 2 a 
FFF 
2 § 2 c 

FFF 

2 § 7 FFF 

2 § st 3 

LFF 

 
Samhällsbyggnads-
chef 

 
2018-05-15 
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7.12 Förordnande av parkeringsvakter 
för kommunal parkerings-övervak-
ning 

Lag (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning 

6 § Samhällsbyggnads-
chef 

2017-10-03  

 


