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Inledning  

I kommunala sammanhang gör man åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut/verkställighetsbeslut. 

 

Med nämndbeslut avses beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från nämnd. Delegering 

innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Beslutet ska 

kunna överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Kännetecknande för denna typ av beslut är, 

förutom att de regleras i lag, bland annat att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Beslut som behöver delegeras av nämnden är sådant som rör myndighetsutövning 

enligt specialförfattningar, och andra beslut som berör tredje man. 

 

Med förvaltningsbeslut/verkställighetsbeslut avses beslut som får fattas av anställd utan att de anmäls till nämnden. 

Det rör sig då om verkställighetsbeslut i det löpande arbetet. Verkställighetsbeslut är beslut som viss 

befattningshavare fattar inom ramen för de uppgifter som åvilar befattningen.  Interna beslut och ställningstaganden 

som rör den inre verksamheten, tillexempel de flesta personaladministrativa beslut och beslut i den löpande driften, 

räknas till verkställighet och omfattas inte av delegeringsrätten. Beslutanderätt av verkställande karaktär bör istället 

framgå av befattningsbeskrivningar, verkställighetsförteckningar, arbetsbeskrivningar, rutiner och liknande. 
 

Syftet med denna verkställighetsförteckning är att tydliggöra ansvarfördelningen i kommunen inom vissa 

verkställighetsbeslut. Förteckningen ska ses som ett komplement till befattningsbeskrivningar, arbetsbeskrivningar, 

rutiner och liknande. Förteckningen innehåller inte samtliga verkställighetsbeslut som fattas i en kommun och är ett 

dokument som kan revideras på förvaltningsnivå.  
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1. Allmänna ärenden  

Författning Ärende Verkställande 

Kommunallagen och 

speciallagstiftningar 

Med fullmakt föra kommunens talan 

inför domstol och andra myndigheter 

samt vid förrättningar av olika slag i 

ärenden som rör respektive 

verksamhetsområde 

Fullmaktsinnehavaren 

Offentlighets och 

sekretesslagen, 

Tryckfrihetsförordningen  

Beslut att lämna ut allmän handling Den tjänsteman som har 

handlingen i sin vård. 

 

Förvaltningslagen Besluta att avge yttrande till högre 

instans  
Sektionschef/  

Funktionschef 

Delgivningslagen, 

delgivningsförordningen 

Besluta att delgivning i ett ärende ska 

ske genom kungörelsedelgivning. 
Funktionschef 

Delgivningslagen, 

delgivningsförordningen 

 

Mottagande av delgivning för 

kommunens räkning 

 

Fullmaktsinnehavare 

Registrator 

Administratör 

Assistent 

Kameraövervakningslagen Yttrande över kameraövervakning 

 

 

Sektionschef 

Funktionschef 

 Yttrande om antagande av 

hemvärnsmän 
Sektionschef 

Funktionschef 

 Yttrande över folkbokföringsärende Sektionschef 

Funktionschef 

 Underteckna avtal, förbindelser och 

andra rättshandlingar som beslutas av 

kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

 Kommunchef 

 

 Teckna avtal och överenskommelse 

inom respektive verksamhetsområde 
Sektionschef 

Funktionschef/Områdeschef 

Enhetschef 

 Utse arkivansvarig  Funktionschef 

 

 

Besluta om gallring av rutinkaraktär 

som ej framgår av arkivreglemente 

eller dokumenthanteringsplan 

Funktionschef 

Arkivansvarig 
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1.1  Personalärenden 

Författning Ärende Verkställande 

AB 3 §   Begära att en arbetssökande ska lämna 

läkarintyg om arbetsförmåga i anslutning 

till anställning.  

Anställande chef 

AB 8 §  Begära att arbetstagare anmäler bisyssla 

och lämnar de uppgifter som arbetsgivaren 

anser behövs för bedömning av bisysslan 

Personalansvarig chef 

AB 9 §  Uppmana arbetstagare att regelbundet 

genomgå hälsoundersökningar som är 

nödvändiga för bedömning av om 

arbetstagaren har sådana brister i sitt 

hälsotillstånd som med för risk enligt 9 §.  

Personalansvarig chef 

AB 10 § Mom. 4 Meddela en arbetstagare förbud att arbeta 

för att förhindra att smitta sprids.  

Personalansvarig chef 

AB 10 § Mom. 5 Meddela en arbetstagare förbud att arbeta i 

avvaktan på resultat av beordrad 

läkarundersökning.  

Personalansvarig chef 

 Besluta om förändring av arbets- eller 

anställningsförhållanden för arbetstagare 
Personalansvarig chef 

 
Meddela varsel om upphörande av 

visstidsanställning (LAS) 

Personalansvarig chef 

 
Varsel till facket om uppsägning på grund 

av arbetsbrist, 1-4 anställda 

Sektionschef 

 
Varsel till arbetsförmedlingen om 

uppsägning på grund av arbetsbrist, 5-25 

anställda 

Funktionschef personal 

 
Prövning av företrädesrätt och annonsering 

om ledig tjänst (lokalt avtal) 

Personalutvecklare 

 
Medge förkortning av uppsägningstiden 

enligt AB:s tidsregler 

Personalansvarig chef 

 Ledighet enligt lagstiftning 

 

Personalansvarig chef 

 Ledighet för enskilda angelägenheter med 

lön 

Personalansvarig chef 

 Lön eller del därav vid ledighet för 

utbildning utanför tjänsten 

Personalutvecklare 

 Semester, såväl huvudsemester som 

enstaka dagar 

Personalansvarig chef 

 Besluta om traktamente, bilersättning Personalansvarig chef 
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 Användande av bil i tjänsten, s.k. bilavtal Personalansvarig chef 

 Besluta om avvikelse om uttag av övertid 

och mertid 

Personalansvarig chef 

 Representation och uppvaktningar på 

verksamhetsnivå 

Personalansvarig chef 

 Beslut om distansarbete Personalansvarig chef 

 Beordra arbete på övertid, 

fyllnadstjänstgöring, förskjuten arbetstid 

samt bevilja kompensationsledigt 

Personalansvarig chef 

 Deltagande i kurser, konferenser, 

utbildning och andra tjänsteresor i 

anställningen 

Personalansvarig chef 

 Utfärda intyg eller betyg över tjänstgöring Personalansvarig chef 

 Beslut om avskrivning av lönefordran Funktionschef personal 

 Beslut om löneförskott och utbetalning av 

semesterdagar utöver vad som regleras i 

kollektivavtal 

Funktionschef personal 

 Beslut om löneförskott och utbetalning av 

semesterdagar.  

Personalansvarig chef 

AB 6 kap. 26,31 och 32 §§ Beslut om att medge bibehållen lön under 

ledighet  

 

A. Sektionschef 

B. Funktionschef/Områdeschefer 

C. Övriga 

 

 

 

A. Kommunchef 

B. Sektionschef 

C. Funktionschef/Områdeschef 

 Beslut om utbetalning av sparade 

semesterdagar utöver kollektivavtal 
Funktionschef personal 

 Beslut om utbetalning av sparade 

semesterdagar  
Personalansvarig chef 

Förhandling 

MBL 10-11§§ Kommunövergripande frågor Kommunchef 

 Förhandla på kommunens vägnar enligt 

gällande lagstiftning om förhandlingsrätt i 

personalfrågor 

Funktionschef personal 

MBL 11-13 §§ A. Egen verksamhet 

B. Flera verksamheter 

A.  Funktionschef/Områdeschef  

B. Sektionschef 

MBL 10-11, 14, §§ LAS-frågor Sektionschef 

MBL 10 § Rätts- och intressetvister  Kommunchef 

MBL 14 § A. Kommunövergripande frågor  

B. Egen verksamhet 

A. Kommunchef  

B. Sektionschef 

Arbetsmiljö 
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 Beslut om att åtgärda brister i arbetsmiljön Personalansvarig chef 

 Anmälningsskyldighet till 

arbetsmiljöverket vid olycksfall  

 

Personalansvarig chef 

 Ansvar för att delegat har erforderlig 

utbildning och kunskap i kommunens 

arbetsmiljöpolicy och samverkansavtal 

samt gällande lagstiftning inom 

arbetsmiljöområdet 

Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Se till att arbetsmiljöarbetet organiseras på 

lämpligt sätt 
Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Fastställa mål, riktlinjer och organisation 

för arbetsmiljöarbetet 
Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Se till att gällande uppgiftsfördelning klart 

visar vem i organisationen som har 

ansvaret för olika typer av 

arbetsmiljöfrågor 

Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Se till att samverkan sker i Centrala 

Samverkansrådet 
Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Se till att arbetsmiljöpolicy tas fram och 

hålls aktuell 
Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Ansvara för att årlig sammanställning av 

ohälsa, olyckor, arbetsskador och tillbud tas 

fram 

Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Se till att det inom förvaltningen på 

lämpligt sätt finns organiserat 

rehabiliterings- och anpassningsarbete 

Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Se till att det finns ekonomiska och 

personella förutsättningar för ett i 

praktiken väl fungerande arbetsmiljöarbete 

Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Tydliggöra hur arbetsmiljöarbetet ska 

skötas vid chefers frånvaro och semester 
Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

 Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den 

givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter 

och returnera uppgiften till 

kommunstyrelsen 

Kommunchef 

Får vidaredelegeras 

Övrigt   

 Motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter samt årligen upprätta 

plan med en översikt över åtgärder som 

behövs för att förebygga kränkande 

behandling 

Kommunchef 

Sektionschef 

Funktionschef/Områdeschef 

 Ansvarar för att det finns ett gemensamt 

system för synpunktshantering, 

klagomålshantering 

Kommunchef  

Får vidaredelegeras 
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1.2 Ekonomiärenden 

 

 

Författning Ärende Verkställande 

 Upplåning inom de ramar som angivits i 

kommunfullmäktiges beslut om budget 

(balansbudget) 

Ekonomichef 

 Beslut om leasing Ekonomichef 

 Placering av donationsmedel samt beslut 

om upplåning eller nyteckning / 

förlängning av leasingavtal enligt 

kommunfullmäktiges riktlinjer 

Ekonomichef 

 Överenskommelse om betalning av 

fordran inom respektive 

verksamhetsområde 

Sektionschef 

Funktionschef/områdeschef 

Enhetschef 

 Avskrivning av fordran inom riktlinjer 

och begränsning 

Ekonomichef 

 Taxeringsärenden Ekonomichef 

 Fastställa kontoförteckning  

 

Ekonomichef 

 Beslut om attesträtt och återkallande av 

attesträtt  

Sektionschef 

Funktionschef/områdeschef 

 Beslut om inköp av varor och tjänster 

genom t.ex. upphandling eller avrop inom 

budgetram till ett uppskattat värde av 

högst 200 000 kr anses som verkställighet 

om inget annat anges 

Sektionschef 

Funktionschef/områdeschef/ 

enhetschef 

 Utse beställarombud vid entreprenader 

och konsultuppdrag 

Sektionschef 

 Försäljning eller kassering av material och 

inventarier till ett värde av högst 10 000 kr 

inom sitt verksamhetsområde 

Enhetschef/områdeschef 

 Försäljning eller kassering av material och 

inventarier till ett värde av högst 200 000 

kr inom sitt verksamhetsområde 

Sektionschef 

Funktionschef/områdeschef - 

tekniska 

 Försäljning eller kassering av material och 

inventarier till ett värde över 200 000 kr  
Ekonomichef 

 Försäljning eller överlåtelse av 

skogsprodukter 
Enhetschef 

 Nedskrivning av fordran  

a. 100 000 kr  

b. 100 000 kr -500 000 kr  

c. 500 000 kr – uppåt  

 

a. Funktionschef/områdeschef 

b. Sektionschef 

c. Ekonomichef 

 Teckna avtal om försäljning inom 

verksamhetsområdet  

Sektionschef 

Funktionschef/områdeschef 

 Försäljning av varor och tjänster till 

kommuner, landsting och organisationer.  

Sektionschef 

Funktionschef/områdeschef 

 Beslut om interkommunal ersättning  Sektionschef 

Funktionschef/områdeschef 

 Inhyrning av lokaler för kommunal 

verksamhet 
Sektionschef  

Samråd skall ske med tekniska 
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sektionen. 

 Teckna/säga upp förstahandskontrakt på 

lokaler  

 

Sektionschef i samråd med 

ekonomichef 

 Beslut om  

- vattenreducering vid obetald fordran 

- reducering av fjärrvärmeleverans vid 

obetald faktura 

Handläggare efter samråd med 

enhetschef 
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2. Lärande 

Författning Ärende Verkställande 

Allmänt 

Diskrimineringslagen Motverka diskriminering och på andra 

sätt främja lika rättigheter 

Områdeschefer 

Skollagen (SL) 2 kap 12 § Varje rektor ska gå rektorsutbildning Sektionschef 

SL 2 kap 34 § Möjligheter för kompetensutveckling av 

personal inom förskola /skola 

R/FskCh/Rsär 

SL 2 kap 34 § Att personal har nödvändiga insikter i de 

föreskrifter som gäller för skolväsendet 

R/FskCh/Rsär 

SL 4 kap 3 § Huvudmannen ska systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen 

Sektionschef 

SL 4 kap 7 § Nödvändiga åtgärder om det 

framkommer brister eller klagomål i 

verksamheten och att representera 

huvudmannen vi svar till myndigheter 

såsom Skolverket, Skolinspektionen, Barn- 

och elevombudsmannen och 

Diskrimineringsombudsmannen 

Sektionschef 

SL 4 kap 8 § Ansvar för att det finns 

klagomålshantering 

Sektionschef 

6 kap 17-18 §§ 

arbetsmiljölagen SL 4 kap 9-

11 §§ 

Barn och elever ska ges inflytande över 

utbildningen - Elevskyddsombud 

R/FskCh/Rsär 

SL 5 kap 22 § Gy, Omhändertagande av föremål som 

används på ett sätt som är störande för 

utbildningen 

R gy 

SL 6 kap 5 § Huvudmannen ansvarar för att 

personalen fullgör de skyldigheter som 

anges i kap 6 

Sektionschef 

SL 6 kap 6-7 § Huvudmannen ska se till att inom ramen 

för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling 

R/FskCh/Rsär 

SL 6 kap 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år 

upprättas en plan med en översikt över 

åtgärder som behövs för att förebygga 

kränkande behandling av barn och elever 

R/FskCh/Rsär 

SL 6 kap 10 § Rektor ska anmäla till huvudmannen, 

utreda och vidta åtgärder om ett barn eller 

elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling 

R/FskCh/Rsär 

SL 6 Kap 14 § Bevisbörda. 

Om ett barn eller en elev, som anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling 

enligt 9 § eller repressalier enligt 11 §, 

visar omständigheter som ger anledning 

att anta att han eller hon blivit utsatt för 

sådan behandling. Är det huvudmannen 

för verksamheten som ska visa att 

R/FskCh/Rsär 
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kränkande behandling eller repressalier 

inte förekommit. 

SL 7 Kap 22 § Huvudmannen ska se till att eleverna i 

kommunens grundskola och 

grundsärskola fullgör sin skolgång. 

R/Rsär 

 

Förskoleverksamheten  

SL 8 kap 8 § Barngruppernas sammansättning FskCh 

SL 8 kap 12 § 

 

Lämna yttrande om mottagande i annan 

kommun 

Sektionschef 

SL 9 kap 4 § Erbjudande och information av 

förskoleklass 

R 

Fritidshem 

SL 14 kap 9 § Elevgruppernas sammansättning R 

SL 14 kap 11 § Erbjudande om plats på fritidshem R 

2.3 Gymnasieskola 

SL 15 kap 8 § Informationsplikt om nationella program 

och IM 

Syv 

SL 15 kap 12-14 § Huvudmannen ansvarar för antagning Skol ass gy * 

SL 15 kap 15 § Information till hemkommunen när elev 

från annan kommun slutar 

R gy 

SL 15 kap 17 § Beslut om att elev ska hålla sig med 

enstaka egna hjälpmedel 

R gy 

SL 16 kap. 11a § Utbildningskontrakt för den 

arbetsplatsförlagda delen av den 

gymnasiala lärlingsutbildningen 

R gy 

SL 16 kap. 12§ Erbjudande av viss utbildning betr. 

nationell inriktning m.m. 

R gy 

SL 16 kap 48§ Lämna yttrande för elev som söker 

utbildning utanför samverkansområdet 

 

R gy 

SL 17 kap 6§ Minska omfattningen från heltidsstudier 

på IM 

R gy 

SL 17 kap 7§ Upprätta plan för utbildning på IM R gy 

SL 17 kap 11§ Undantag från behörighet till 

yrkesintroduktion och individuellt 

alternativ 

R gy 

Gymnasieförordningen 6 

kap 5§ 

Hela utbildningen får skolförläggas om 

huvudmannen bedömer att detta 

uppenbart bäst gynnar eleven. Gäller 

yrkesintroduktion 

R gy 

Gymnasieförordningen 6 

kap 7§ 

Inför mottagandet av en elev till 

språkintroduktion ska huvudmannen i 

god tid göra bedömning av elevens 

språkkunskaper. Huvudmannen ska 

fortlöpande bedöma elevens 

R gy 
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kunskapsutveckling i övriga ämnen för att 

eleven så snart som möjligt ska komma 

vidare i sin utbildning 

Gymnasieförordningen 7 

kap 2§ 

Fri kost och särskilda färdigheter vid 

urval till nationella program 

Rgy 

2.4 Kommunal vuxenutbildning 

SL 20 kap 7§ Beslut om enstaka kostnader samt om att 

böcker och andra lärverktyg ska anskaffas 

av eleverna själva eller erbjudas mot 

anskaffningsvärdet, och erbjudas 

kostnadsfritt 

R vux 

SL 20 kap 11, 17§§ Kommunens ansvar om att aktivt verka 

för att nå de vuxna som har rätt till 

utbildning på såväl på grundläggande 

nivå som på gymnasienivå, samt motivera 

dem att delta i sådan utbildning 

R vux 

SL 20 kap 34§ Huvudmannen ansvarar för att eleverna 

informeras om möjlighen att få ett intyg 

R vux 

Förordning 2010:2016 

 

Ansökan om statsbidrag för 

lärlingsutbildning för vuxna 

R vux 

2.5 Särskild utbildning för vuxna 

SL 21 kap 10,14§§ Kommunens ansvar om att aktivt verka 

för att nå de vuxna som har rätt till 

utbildning på grundläggande nivå, samt 

motivera dem att delta i sådan utbildning 

R sär 

SL 21 kap 23§ Huvudmannen ansvarar för att eleverna 

informeras om möjlighen att få ett intyg 

R sär 

2.6 Utbildning i svenska för invandrare 

SL 22 kap 9§ Samverkan med berörd arbetsgivare och 

lokal arbetstagarorganisation och en 

arbetstagares deltagande i utbildningen 

R vux 

 Huvudmannen ansvarar för att eleverna 

informeras om möjlighen att få ett intyg 

 

R vux 

2.7 Övriga bestämmelser 

SL 26 kap 25 § Uppgiftsskyldighet i samband med 

nationell uppföljning och utvärdering 

Sektionschef 

SL 29 kap 19§ Kommunen ska informera 

vårdnadshavare om förskola, fritidshem 

och sådan pedagogisk verksamhet som 

avses i 25 kap 

Förskolesekreterare 

2.8 Bibliotek och allmänkultur 

 Kulturarrangemang inom befintliga 

ekonomiska ramar 

Områdeschef 
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 Åtgärder/spärr av låntagare p g a obetalda 

förseningsavgifter etc.  

Områdeschef 

2.9 Kulturskolan 

 Utbud och inslag i Kulturskolans 

verksamhet inom befintliga ekonomiska 

ramar 

Områdeschef 

2.10 Fritid 

 Besiktning av anläggningar som 

upprustats med hjälp av kommunalt 

anläggningsstöd – ska ske innan 

slututbetalning av beviljade bidrag görs 

Områdeschef 

 Beslut kring genomförande av 

nationaldagsfirandet 

Områdeschef 
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3. Omsorg 

Författning Ärende Verkställande 

 Kostnad för utbildning/kurser för 

familjehem, högst 15% av basbeloppet per 

år och familjehem 

Handläggare 

 Kostnad för extern handledning till 

familjehem 

Funktionschef 

2 § förordningen om 

underhållsstöd 

Underrättelse till Försäkringskassa om att 

ett barn med underhållsstöd placerats i 

familjehem/HVB respektive flyttat tillbaka 

till förälder 

Handläggare 

6 kap 19 § FB Lämna upplysningar Handläggare 

13 kap 5 § SoL 

 

Lämna upplysningar Sektionschef 

 

 Beslut att polisanmäla vissa brott som 

riktar sig mot underåriga samt vid 

misstanke om brott vilka ej föreskriver 

lindrigare straff än ett år eller förberedelse 

till brott två år 

Funktionschef 

 Beslut att anmäla till polismyndighet eller 

åklagarmyndighet misstanke om brott 

Funktionschef 

 Upplysningar i vapenärenden till polis Funktionschef 

 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare MAS 

6 kap 12 §. 

Smittskyddslagen 

Anmälningsskyldighet enligt 

smittskyddslagen 

MAS 

3 kap. 2 § skadeståndslagen 

 

Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada som förorsakats av 

personal. 

a. Upp till 1000 kr                  

b. Över 1000 kr                      

 

 

 

a. Områdeschef 

b. Sektionschef 

HSL § 29  

(1982:76) 

Verksamhetschefsansvar enligt hälso- och 

sjukvårdslagen/ särskilt boende och 

dagverksamhet  

för äldre enligt SoL 

Funktionschef för 

verksamhetsområde 

äldreomsorg/hälso- och sjukvård 

HSL § 29  

(1982:763) 

Verksamhetschefsansvar enligt hälso- och 

sjukvårdslagen/ hemsjukvård 

Funktionschef för 

verksamhetsområde 

äldreomsorg/hälso- och sjukvård 

HSL § 29  

(1982:763) 

Verksamhetschefsansvar enligt hälso- och 

sjukvårdslagen för särskilt boende och 

daglig verksamhet LSS samt SoL inom 

funktionsnedsättningsområdet 

Funktionschef för 

verksamhetsområde 

äldreomsorg/hälso- och sjukvård 

Kap 3 § 10 patientsäker-

hetslag 

Upprätta en patientsäkerhetsberättelse Medicinsk ansvarig sjuk-  

sköterska  

Funktionschef för 

verksamhetsområde 

äldreomsorg/hälso- och sjukvård 

 Ansökan om statliga stimulansmedel från 

Inspektionen  

Sektionschef 
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för vård och omsorg (IVO)/Socialstyrelsen 

 Ställningstagande om 

godkännande av leverantörer av 

städservice enligt lag om valfrihetssystem 

(LOV) utifrån av kommunstyrelsen 

fastställt förfrågningsunderlag. 

Sektionschef 

Utvecklingsledare 

 

4. Teknik 

Författning Ärende Verkställande 

 Tolkning av taxa samt allmänna 

bestämmelser för brukande av 

kommunens allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar 

Enhetschef 

 Tolkning av taxa för renhållningsverk Områdeschef 

 Teckna avtal med fastighetsägare om 

anslutning av fastighet till kommunens 

VA-anläggning: 

a. Inom verksamhetsområde 

b. Utanför verksamhetsområde 

 

 

 

 

a. Områdeschef 

b. Sektionschef 

 Utarrendering av kommunens mark 

oavsett marktyp, såvitt gäller upplåtelse 

för tid om högst tio år i sänder 

Handläggare - ekonomi 

 I egenskap av fastighetsägare godkänna 

fastighetsregleringar vilka är 

konsekvenser av fastställda detaljplaner 

Handläggare - ekonomi 

 Yttrande avseende avstånd till gräns och 

dylikt 

Handläggare - ekonomi 

 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 

Sektionschef 

 Genom avtal eller tillämpning av 

bestämmelserna i 

fastighetsbildningslagen, 

anläggningslagen eller ledningsrättslagen 

belasta kommunens mark med servitut, 

ledningsrätt, nyttjanderätt för ledning, rätt 

till väg eller rätt till anläggning enligt 

fastställd detaljplan och medverka till 

ändring eller upphävande av sålunda 

tillkommen rätt 

Sektionschef 

 Rätt att ingå avtal avseende fiber och 

tomrörsanläggningar 

a. Upp till ett basbelopp per tillfälle 

b. 1-5 basbelopp per tillfälle 

 

 

a. Enhetschef 

b. Områdeschef 
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c. 5-10 basbelopp per tillfälle c. Sektionschef 

 Utsträckning, nedsättning, dödning, 

sammanföring och relaxation av 

inteckningar samt utbyte av pantbrev 

liksom andra jämförliga åtgärder 

Handläggare - ekonomi 

 Utse beställarombud vid entreprenader 

eller konsultuppdrag 

Sektionschef 

 Bevaka kommunens rätt med befogenhet 

att träffa ekonomisk uppgörelse med 

entreprenör i ärende av mindre 

ekonomisk räckvidd  

a. Upp till ett basbelopp per tillfälle 

b. 1-5 basbelopp per tillfälle 

c. 5-10 basbelopp per tillfälle 

 

 

 

 

a. Enhetschef 

b. Områdeschef 

c. Sektionschef 

 Miljöansvar för ÅVC  Returen, 

innefattande ansvar för att verksamheten 

bedrivs enligt miljöbalken och dess 

föreskrifter samt domar och beslut 

Områdeschef 

 Miljöansvar avseende verksamheten vid 

kommunens avloppsreningsverk, 

Enhetschef 

 Kommunens representant vid 

vägförrättningar 

Områdeschef 

 Ändring eller utökning av befintlig 

belysningsanläggning såvitt ändringen 

eller utökningen omfattar mindre än fem 

ljuspunkter 

Områdeschef 

 Yttrande över förslag till 

hastighetsbegränsningar vid allmänna 

vägar 

Områdeschef 

 Fördelning av träningstider i 

idrottshallarna 

Områdeschef 

 Tillfälliga förändringar i öppethållandet 

för allmänheten och föreningar i simhallen 

i Tranemo 

Områdeschef 

 Uthyrning av lokaler för extern 

verksamhet 

Sektionschef  

 Anslutning till kommunens fjärrvärmenät Enhetschef 

 Yttrande från kommunen i egenskap av 

fastighetsägare över ansökan om bygglov 

från hyresgäst 

Handläggare 

 

 

 


