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1. Delegationsordning 
Direktionen beslutade den 2019-11-15 att fastställa förbundets delegationsordning.     
Av delegationsordningen framgår allmänna bestämmelser om delegation och vem 
som är beslutsfattare på uppdrag av Direktionen. 

 

1.1 OM DELEGATION 

En direktion har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid praktiskt 
omöjligt att direktionen fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom 
direktionens ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta direktionen i att 
fatta beslut. Delegering innebär överföring av beslutanderätt från direktionen till en 
ledamot, ersättare eller annan anställd som är underställd direktionen.1 En 
direktions rätt att besluta om delegation regleras dels i kommunallagen (KL)2, dels i 
speciallagstiftning.  

Delegation effektiviserar den kommunala förvaltningen och ger medborgarna en 
bättre service. Genom att fördela uppgifter och sprida beslutanderätten till den eller 
dem som har bäst möjligheter att genomföra uppgifter och att överblicka 
konsekvenserna av ett beslut får man en snabbare och enklare beslutsgång. 
Beslutsfattande delegat ges därmed rätt att fatta beslut med samma befogenheter 
som direktionen. Direktionen har emellertid kvar det yttersta ansvaret då det som 
delegeras endast är rätten att fatta beslut i direktionens namn. 

1 6 kap. 37 § Kommunallagen (2017:725), KL 

2 bestämmelser om delegation av beslutanderätten i ett kommunalförbund regleras i  

6 kap. 37-40 §§, 7 kap. 5-7 §§  

 

1.2 KOMMUNALRÄTTSLIG DELEGATION OCH VERKSTÄLLIGHET 

KL skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren 
verkställighet. Delegering innebär att delegaten - den som fått rätten att fatta ett 
visst beslut - fattar beslut på direktionens vägnar. Det delegerade beslutet ska kunna 
överklagas genom antingen laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 
Kännetecknande för delegationsbeslut är, förutom att det regleras i lag, bland annat 
att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. 

Inom den kommunala verksamheten har man valt att betrakta beslut av rutinmässig 
karaktär som regelmässigt fattas av olika tjänstemän i deras tjänsteställning som 
ren verkställighet. Det handlar då främst om åtgärder av rent förberedande eller 
verkställande slag som inte ger utrymme för några valmöjligheter eller 
beslutsalternativ. Ofta är frågorna redan reglerade i lag eller avtal. exempel på 
ärenden som ses som ren verkställighet är ledighet vid sjukdom, för vård av sjukt 
barn eller fullgörande av offentliga förtroendeuppdrag. 

Övriga beslut av verkställighetskaraktär innebär åtgärder som normalt tas av 
tjänstemän i den löpande driften. Gränsdragningen mellan delegering och 
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verkställighet är inte helt klar. Beslut i interna frågor som rör inköp och 
fastighetsförvaltning kan, även om de medger delvis självständigt övervägande, 
betraktas som verkställighet. Detta är enbart under förutsättning att det finns klara 
målsättningar för verksamhetens omfattning och inriktning och att det dessutom rör 
sig om ärenden där intresset av att överklaga med stöd av KL inte bedöms särskilt 
stort. Verkställigheten följer av den arbetsfördelning mellan anställda och 
förtroendevalda som måste finnas för att förbundet ska kunna fungera.  

Ren verkställighet och beslut av verkställighetskaraktär kräver alltså ingen 
delegation, utan sådana beslut kan en tjänsteman fatta på egen hand. 

 

1.3 VILKA BESLUT KAN INTE DELEGERAS? 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras.3 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
det vill säga är av principiell natur eller av större vikt. 

• Framställningar eller yttranden av politisk karaktär 

• Yttranden med anledning av att beslut av direktionen i dess helhet har 
överklagats. 

• ärenden som rör myndighetsutövning4 mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av vikt. 

• Vissa ärenden som anges i lag eller annan författning5 

Observera att det inte är tillåtet att delegera beslutanderätt till extern aktör såsom 
uppdragstagare, konsult, eller entreprenör. 

3 6 kap. 38 § KL 

4 Myndighetsutövning är den befogenhet som förbundet har gentemot en enskild att bestämma 
om förmån, rättighet, skyldighet eller annat jämförbart förhållande. 

 5 6 kap. 38 § KL 

 

1.4 BESLUTSFATTANDE 

Delegation innebär att beslutanderätten i delegationsordningen angivna ärenden 
överlämnats till delegaten som träder in i Direktionens ställe. Beslut fattas sålunda 
på direktionens vägar och har samma rättsverkan som beslut fattade av direktionen 
i sin helhet. Delegationen är knuten till personens befattning och inte till personen 
som sådan. Beslutsrätten enligt delegationsordningen gäller tills vidare och kan när 
som helst återkallas eller ändras av direktionen. Om delegat anser sig sakna 
kompetens inom ansvarsområdet eller resurser att fatta delegationsbeslutet ska 
delegationen återlämnas. 

 

 



 

 

3 

 

 

Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i 
handläggningen6. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till 
närmaste chef eller direktionen.  

Delegerad beslutanderätt ska utövas i överensstämmelse med gällande lagstiftning,  
direktionens styrdokument7 samt rymmas inom ramen för anslagna medel. Ärenden 
delegerade till Direktionens ordförande beslutas vid förhinder av vice ordföranden. 

 

1.5 ALLMÄNNA DELEGERINGSREGLER  
 
Överordnad chef äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till 
tjänsteman vid ordinarie delegats frånvaro, vid jäv eller om delegaten överlämnar 
ärendet till denne. Den som förordnats som vikarie för viss tjänsteman inträder som 
delegat istället för denne. Förbundschefen har rätt att fatta beslut istället för 
samtliga tjänstemannadelegater.  
”Efter samråd” innebär en skyldighet för delegaten att före beslut samråda med 
angiven befattningshavare. Det behöver inte innebära att de är eniga utan att 
samråd har skett. Om det istället står ”i samråd med” måste de vara överens.  
Direktionen får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av 
ärenden till en enskild ledamot, ersättare eller en anställd i kommunen. Det är dock 
inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör.  

Med delegat avses i denna delegationsordning den som undertecknar och fattar 
beslut i ärenden och alltså inte den som handlägger och tar fram underlag. 

Undertecknande av handlingar 
Delegat undertecknar de handlingar som följer delegationsuppdraget. 

Samverkan/MBL 
Delegat ansvarar för information och samverkan enligt samverkansavtal och 
information samt förhandling enligt MBL. 

Samråd 
Delegat bestämmer om det behövs samråd innan beslut fattas, och med vem eller 
vilka ett sådant samråd ska ske. 

Finns osäkerhet om ett beslut ska fattas med stöd av delegation eller om beslutet 
ska tas av direktionen, ska delegaten samråda med förbundschefen. Ett sådant 
samråd kan bli aktuellt även i andra ärenden, t ex detaljplaner. 

Inför större projekt, ekonomiska åtaganden av långvarig karaktär, beslut som får 
konsekvenser för andra avdelningar eller enheter än den egna eller ärenden som 
kan uppfattas som kontroversiella bör man som delegat samråda med närmaste 
chef. 

Firmatecknare 
När en myndighet, ett företag eller någon annan organisation vill veta vem som är 
"firmatecknare" för Samhällsbyggnadsförbundet är det "beslutsfattare" enligt 
delegationsordningen som avses. 

6 Bestämmelser om jäv finns i 6 kap. 28-32 §§ samt 7 kap. 4 § KL 

7 Reglemente för Direktionen  
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1.6 BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

Direktionen ges möjlighet att delegera brådskande ärenden till ordföranden eller 
annan ledamot i direktionen. En förutsättning är att det inte går att vänta med beslut 
till direktionens nästa sammaträde. 8 

Exempel på ofta förekommande brådskande ärenden är beslut om att överklaga 
domar eller beslut om att avge yttranden. Beslut som fattas enligt sådan delegation 
ska anmälas till direktionens nästa sammanträde.9 

8  6 kap. 39 § KL 

9  6 kap. 40 § andra stycket KL 

 

1.7 ÄRENDEN SOM INTE FINNS I DELEGATIONSORDNINGEN 

Ren verkställighet, beslut av verkställighetskaraktär och rutiner för löpande 
förvaltning upptas inte i delegationsordningen. Till exempel räknas flera 
personaladministrativa beslut och beslut i den löpande driften som verkställighet. 
Sådan beslutanderätt framgår av en särskild arbetsordning för beslutsfrågor.  

Ärenden som är av principiell natur eller enligt författning inte får delegeras finns 
självfallet inte heller upptagna i delegationsordningen. 

1.8 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till Direktionen.10                  
Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från Direktionen ska anmälas till 
Direktionen vid närmast påföljande Direktionssammanträde. 

Ett delegationsbeslut sker skriftligen på särskilda beslutsmallar i Public 360. Delegat 
ska registrera beslutsunderlaget/ handlingen i Public 360 och döpa 
diariedokumentet till ”delegationsbeslut”. Förbundssekreteraren sammanställer 
sedan registrerade delegationsbeslut till nästkommande direktionssammanträde. 

10 6 kap. 40 § KL 

1.9 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT 

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som Direktionens beslut. Det vill 
säga antingen med stöd av 10 kap. KL genom laglighetsprövning eller med stöd av 
specialförfattning genom förvaltningsbesvär. Ett beslut överklagas skriftligt. 

Laglighetsprövning 
Överklagande ska ske senast tre veckor från den dag då justeringen av protokollet 
tillkännagivits på förbundets digitala anslagstavla.13 Protokollet är från det 
sammanträde då delegationsbeslutet anmäldes. Information om hur beslut kan 
överklagas ska framgå av anslagstavlan. Överklaganden ska inges direkt till 
förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan endast pröva laglighet, men inte 



 

 

5 

 

 

lämpligheten i ett beslut. Rätten kan upphäva det överklagade beslutet men inte 
sätta något annat beslut i dess ställe. 

Förvaltningsbesvär 
Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i speciallagstiftning anges 
hur beslutet enligt denna författning ska överklagas. Det blir då en fråga om 
förvaltningsbesvär. Beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
förvaltningsrätten är en domstol i första instans som är behörig att pröva 
överklagande av direktionens beslut. 

13 Den digitala anslagstavlan finns på förbundets hemsida. 

 

1.10 ÖVERPRÖVNING AV BESLUT ENGLIGT UPPHANDLINGSSLAGSTIFTNINGEN 

Ett tilldelnings- eller avbrytandebeslut i en upphandling får inte överklagas genom 
laglighetsprövning.14 En leverantör kan istället begära överprövning vid 
förvaltningsrätt av sådana beslut. När förbundet har meddelat tilldelningsbeslut 
inträder en avtalsspärr om minst 10 dagar. Avtalsspärren innebär både ett förbud 
mot att ingå avtal och en bortre tidsgräns för när leverantören senast kan ansöka om 
överprövning av upphandlingen. 

14 13 kap. 3 § KL 
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Nr Ärende Lagrum  Delegater Anmärkning 
 

1.1 Allmänna ärenden     

1.10 Brådskande beslut där direktionens avgörande 
inte kan avvaktas 

6 kap, 36 § KL Ordförande  

1.11 Beslut att helt eller delvis avslå enskilds framställan 
om utlämnande av allmän handling 

2 kap 12-14 §§TF, 10 kap 14 
§ OSL 

Förbundschef  

1.12 Beslut om omprövning av delegationsbeslut 27 § FL Avdelningschef  

1.13 Yttrande vid överklagat delegationsbeslut 24 § FL Avdelningschef Yttrande till högre instans 

1.14 Övriga avtal  Förbundschef Där det inte finns någon 
upphandling som grund,       
t ex hyresavtal 

1.15 Förändring av organisation som berör flera 
avdelningar 

 Förbundschef Beslut efter förhandling 
enligt MBL §11 

1.16 Förändring av organisation inom avdelning   Avdelningschef Beslut efter förhandling 
enligt MBL §11 

1.2 Arkiv    

1.20 Utse arkivansvarig Arkivreglemente § 3  Direktionen 

1.21 Utse arkivredogörare Arkivreglemente § 3 Avdelningschef  

1.22 Anta dokumenthanteringsplan  Arkivreglemente § 5 HR-/ kanslichef  

1.3 Kommunens och förbundets talan    

1.30 Föra kommunens* eller förbundets talan vid domstol 
och andra myndigheter 

 Avdelningschef *Kräver fullmakt från resp 
kommun 
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Nr Ärende Lagrum Delegat  Anmärkning 

1.4 Yttranden    

1.40 Avge yttrande till myndighet eller organisation som är 
av principiell eller politisk karaktär 

- - Direktionen  
T ex samråd detaljplaner 

1.41 Avge yttranden där sakkunskap efterfrågas  Ansvarig handläggare T ex markupplåtelser, 
avverkning i 
vattenskyddsområden 

1.42 Avge yttranden vid samråd, granskning eller 
utställning av detaljplaner 

 Förbundschef Efter samråd med 
ordförande.   

1.43 Avge yttranden till kommunen, medborgarförslag  - Direktionen 

1.5 Dataskyddsförordningen     

1.50 Beslut om rätt till tillgång (s k registerutdrag) samt 
beslut att neka begäran om tillgång 

Artikel 15 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Avdelningschef Inom respektive 
verksamhetsområde 

1.51 Beslut om rättelse av felaktiga personuppgifter, 
radering, begränsning av behandling och överföring 
av personuppgifter, samt beslut att neka begäran. 

Artikel 16 GDPR 
Artikel 17 GDPR 
Artikel 18 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Avdelningschef Inom respektive 
verksamhetsområde 

1.52

Beslut om underrättelse om rättelse, radering eller 
begränsning av behandling enligt artikel 16-18 GDPR 
ska ske till mottagare till vilka personuppgifter 
lämnats ut. 

Artikel 19 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Avdelningschef Inom respektive 
verksamhetsområde 
 
Underrättelse behöver ej 
ske om det visar sig omöjligt 
eller medför en 
oproportionell ansträngning. 
 

1.53 Beslut om rätt till samt nekande av dataportabilitet 
(överföring) av personuppgifter  

Artikel 20 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR  

Avdelningschef Inom respektive 
verksamhetsområde 
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1.54
Beslut om att inte behandla personuppgifter efter 
invändning samt beslut att behandla personuppgifter 
trots invändning 

Artikel 21 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Avdelningschef Inom respektive 
verksamhetsområde 

1.55
Beslut om att anta registerförteckning 

Artikel 30 GDPR Avdelningschef Inom respektive 
verksamhetsområde 

1.56 Beslut om personuppgiftsincidenter ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) eller inte 

Artikel 33 GDPR Avdelningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde 
 
Anmälan ska ske inom 72 
timmar från att 
personuppgiftsansvarig fick 
vetskap om incidenten. 

1.57
Beslut om de registrerade ska få information vid en 
personuppgiftsincident och i förekommande fall 
lämna information till de registrerade. 

Artikel 34 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Avdelningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde 
 
Om incidenten leder till en 
hög risk för fysiska 
personers rättigheter och 
friheter ska informationen 
lämnas. 

1.58 Beslut om att ta ut avgifter för åtgärder enligt artikel 
13-14 och 15-22 och 34 GDPR 

Artikel 12.5 GDPR Avdelningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde 
 
Huvudregeln är att 
information ska 
tillhandahållas kostnadsfritt 
men om det rör sig om 

ndad eller 

tas ut som täcker de 
administrativa kostnaderna 
alt neka begäran. 
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1.59 Utse dataskyddsombud Artikel 37.1 GDPR - Direktion  

1.60
Företräda förbundet vid yttranden till 
tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) vid 
eventuella klagomål  

 Avdelningschef  Inom respektive 
verksamhetsområde 

1.61 Rätt att teckna Personuppgiftsbiträdesavtal 
Artikel 28 GDPR Samma delegat som har 

delegering att teckna 
huvudavtal/tjänsteavtal 

Inom respektive 
verksamhetsområde 

1.7 Övergripande    

1.70
Avtal om intrångsersättning i samband med 
anläggningsarbete 

 Avdelningschef  

1.71 Beslut, försäkringsärenden ersättningsanspråk, max 
tre prisbasbelopp 

 Avdelningschef T ex källaröversvämning, 
skadad bil p g a potthål 

1.72 Beslut, ersättningsanspråk övrigt, max tre 
prisbasbelopp 

 Avdelningschef T ex skadat staket 
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2  Personalärenden  Lagrum  Delegater Anmärkning 

2.1 Kollektivavtal, lagar     

2.10 - Rätt att besluta om antagande av 
kollektivavtal, principöverenskommelser och 
motsvarande enligt rekommendationer från 
SKL/SOBONA:s arbetsgivarpolitiska avdelning 

 
Förbundschef och HR-/Kanslichef i 
förening 

 

2.11 - Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av 
lag, avtal och andra bestämmelser om 
förhållandet mellan förbundet som 
arbetsgivare och dess medarbetare. 

 HR-/Kanslichef  

 

2.12 - Rätt att besluta om uppsägning av 
kollektivavtal   

Förbundschef och HR-/Kanslichef i 
förening 

 

2.13 - Rätt att företräda förbundet vid tvist om 
tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga 
lagar och regler  

 HR-/Kanslichef 
I förening med 
Avdelningschef  

2.14 - Rätt att besluta om anställningsstopp  Förbundschef   

2.15 - Rätt att besluta om undantag från 
anställningsstopp  Förbundschef   

2.2 Anställning    

2.20 Rätt att besluta om utökning av antal tjänster   - Direktionen 

2.21 Rätt att besluta om anställning av 
Förbundschef  - Direktionen 



2 (10) 

2.22 Rätt att besluta om anställning av 
avdelningschef  
Tillsvidare, tidsbegränsat 

 

4§ resp 5§ LAS  

 

 

Förbundschef  

 

2.23 
- Rätt att besluta om anställning av  

annan än avdelningschef 
- Tillsvidare, tidsbegränsat 

 

 

4§ resp 5§ LAS  

  

 

 

Avdelningschef 

 

 

2.3 Under anställning     

2.30 

- Rätt att utse Ställföreträdare respektive 
tillförordnad inom avdelningen  Avdelningschef  

I samråd med HR, 
Ek 

Beslut i ärendet 
efter förhandling 
MBL §11 

 

2.31 

- Rätt att fatta beslut om disciplinåtgärd och 
avstängning samt indragning eller 
innehållande av lön och andra förmåner 
gällande  

- Förbundschef 
- Avdelningschef  
- Övriga medarbetare 

AB §10  

 

 

Ordförande  

Förbundschef  

Avdelningschef 

I samråd med HR 

Beslut i ärendet 
efter förhandling 
MBL §11 

2.32 
- Rätt att besluta om Omplacering pga 

sjukdom, personliga skäl eller arbetsbrist LAS Avdelningschef 

I samråd med HR 
Beslut i ärendet 
efter förhandling 
MBL §11 
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2.4 Lönesättning    

2.40 - Rätt att besluta om löne- och 
anställningsvillkor för Förbundschef AB - 

Direktionen.  

I samråd med HR 

2.41 - Rätt att besluta om löne- och 
anställningsvillkor för avdelningschef  AB  Förbundschef  I samråd med HR 

2.42 - Rätt att besluta om löne- och 
anställningsvillkor för övriga medarbetare 
inom avdelningen 

AB Avdelningschef  
I samråd med HR 

2.5 Anställningens upphörande     

2.50 
- Rätt att besluta om Uppsägning på grund av 

medarbetares personliga förhållanden, 
avsked 

 Avdelningschef  

I samråd med HR 

Beslut i ärendet 
efter förhandling 
MBL §11 

2.51 
- Rätt att besluta om varsel och uppsägning på 

grund av arbetsbrist   Avdelningschef  

I samråd med HR 
Beslut i ärendet 
efter förhandling 
MBL §11 

2.52 - Rätt att göra överenskommelse med anställd 
om avslut av anställning förenad med 
kostnader  

- Gällande avdelningschef 
- Gällande övriga medarbetare  

 

 

 

Förbundschef  

Avdelningschef 

Samråd sker med 
FC, HR, Ek 

*Avdelningschef innefattar förbundschef som är avdelningschef för STAB 
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3 Ekonomiärenden Lagrum Delegater Anmärkning 

3.1 Firmatecknare, budgetfördelning, attesträtt och representation   

3.10 
Firmatecknare  Ordförande och 

förbundschef i förening  

3.11 
Omfördelning av budget max tre prisbasbelopp  Avdelningschef 

Efter avstämning med 
ekonomichef 

3.12 
Omfördelning av investeringsbudget enligt ramar från kommunerna  Avdelningschef 

Efter avstämning med 
ekonomichef 

3.13 Utse attesträttsinnehavare  Ekonomichef  

3.14 Företrädande av förbundet vid representation upp till 0,5 prisbasbelopp  Förbundschef  

3.2 Avskrivning av fordran samt avbetalning    

3.20 
Avskrivning av fordran, upp till ett prisbasbelopp per motpart  

Avdelningschef, 
Ekonomichef  

3.21 

Överenskommelse om avbetalningsplan för fordran  

Arbetsledare 
Servicecenter i samråd 
med Avdelningschef eller 
Ekonomichef 

 

3.22 
Beslut om inkassoåtgärder, ansökan om  lagsökning och handräckning  

Arbetsledare 
Servicecenter  

 
3.23 Kreditering  

Avdelningschef, 
Ekonomichef  
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3.3 Skatter, lån och placering    

3.30 Upprättande och underskrift av skatte- och inkomstdeklarationer  Ekonomichef  

3.31 Moms- och arbetsgivardeklaration   Ansvarig handläggare  

3.32 
Betalning av skatter och avgifter, utkvittera betalningsanvisningar  

Ekonomichef / 

Ansvarig handläggare (2 i 
förening) 

 

3.33 Placering av likvida medel  Ekonomichef  

3.34 Konvertering av lån  Ekonomichef  

3.35 Finansiering (leasing inom upphandlade Ramavtal)  Ekonomichef  

3.4 Beställning och försäljning    

3.40 Försäljning av maskiner och inventarier  Avdelningschef  

3.5 Bidragsansökningar    

3.50 Ansökan om externa medel för projekt och utvecklingsarbete  Enhetschef  

3.51 Beslut om bidrag till organisationer  - Direktionen 

 



              Delegationsordning         

  Dnr: SBB2019-804 

Nr Ärende Lagrum Delegater Anmärkning 

4.1 Upphandling    

 

4.10 
Beslut att upphandla, avropa, utse sakkunnig, tilldela, teckna 
avtal, förlänga och avbryta upphandling. Ändringar och tillägg 
inom avtal, t.ex. priser/ÄTA/hävning/viten 

LOU(2016:1145), 
LUF(2016:1146), 
LUK(2016:1147)  

 

Avdelningschef 

Avdelningsspecifikt 

Beslut inom given 
budgetram 

 

4.11 
Beslut att upphandla, avropa, utse sakkunnig, tilldela, teckna 
avtal, förlänga och avbryta upphandling. Ändringar och tillägg 
inom avtal, t.ex. priser/ÄTA/hävning/viten         

LOU(2016:1145), 
LUF(2016:1146), 
LUK(2016:1147) 

 

Förbundschef 

Övergripande för 
förbundet 

Beslut inom given 
budgetram 

 

 

 

4.12 

Beslut att upphandla, avropa, utse sakkunnig, tilldela, teckna 
avtal, förlänga och avbryta upphandling. Ändringar och tillägg 
inom avtal, t.ex. priser/ÄTA/hävning/viten  

Vid upphandling i samverkan såsom SKL, Kammarkollegiet 
och Örebro kommun 

LOU(2016:1145), 
LUF(2016:1146), 
LUK(2016:1147) 

 

Upphandlare 

Efter 
överenskommelse 
med berörda chefer 
inom förbundet 
och/eller respektive 
medlemskommun 

Beslut inom 
respektive berörds 
givna budgetram 

4.13 Fatta beslut att lämna fullmakt till Örebro kommun, enligt 
Örebro kommuns delegationsordning att underteckna 
upphandlingsdokument i samverkan 

 Förbundschef 
 

 

4.14 

 

Beslut att säkerhetsskydda delar av upphandling 
Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) Avdelningschef 
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4.15 Följa upp avtalsefterlevnad KomL 
Beställare/Arbetsledare/Enhetschef
/Upphandlare 

Se arbetsordning 

     



                                  Delegationsordning         

  Dnr: SBB2019-804 

Nr Ärende Lagrum Delegater Anmärkning 

5 Gata Park Idrott    

5.1 Gata     

 
5.10 Schakt- och grävtillstånd  

Avdelningschef 

Ansvarig handläggare 
servicecenter 

 

5.2 Trafik    

 Lag om flyttning av fordon  SFS 1982:129   
5.20 Beslut om flyttning av fordon efter sju dygn LFF 2§ Trafikingenjör  

5.21 
Beslut om skrotning av fordonsvrak 

LFF 3§ 

 Trafikingenjör  

5.22 Utfärda underrättelse om beslut rörande flyttning, till 
fordonsägare 

LFF 5§ 

 Trafikingenjör  

 
 Förordning om flyttning av fordon i vissa fall SFS 1982:198   

5.23 
Besluta om när ett fordon får flyttas 

FFF 2§ 

 Trafikingenjör  

5.24 Kungöra att flyttning av fordon har skett  
(Respektive kommuns anslagstavla) 

FFF 12§ 

 Trafikingenjör  

5.25 Besluta om ersättning till fordonsägare för 
skadekostnader uppkomna vid flyttning av fordon 

FFF 13 § 

 Trafikingenjör  
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5.26 
Verkställa beslut för fordon som inte är fordonsvrak 

FFF 16 § 

 Trafikingenjör  

5.27 
Verkställa beslut för fordon som är fordonsvrak 

FFF 18 § 

 
Trafikingenjör 

 

 

 Trafikförordningen TrF  SFS 1998:1276   

5.28 Besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter  
upp till sex månader 

TrF 10 kap 1 § 

 Trafikingenjör  

5.29 Revidera befintliga trafikföreskrifter av icke principiell 
betydelse   

TrF 10 kap 1 § 

 Trafikingenjör  

5.30 
Besluta om dispens från lokala trafikföreskrifter 

TrF 10 kap 1-3 §§ 

 Trafikingenjör  

5.31 Besluta om undantag med högst 1 års varaktighet  

(Gäller vägarbeten) 

TrF 10 kap 14 § 

 Trafikingenjör  

5.32 Besluta om undantag rörande transporttillstånd 

(Transporttillstånd för längre period, längd, bredd, 
vikt) 

TrF 13 kap 3-4 §§ 

 Trafikingenjör 
 

5.33 Besluta om särskilda undantag samt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  

(Tillfälligt undantag från lokala trafikföreskrifter för ex 
vis näringsidkare eller hantverkare. Samt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade) 

TrF 13 kap 8 § 

 Trafikingenjör 

 

 Lag om kommunal parkeringsövervakning 
 

SFS 1987:24)   

5.34 
Beslut om kommunal parkeringsövervakning 

LKP 3-7 §§ 
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 Lag om felparkeringsavgift SFS 1976:2016   

5.35 
Beslut om tillstånd att skriva parkeringsanmärkning                                                             

FelPL 5 § 

 Trafikingenjör  

5.36 
Beslut om att utfärda parkeringsanmärkning  

Trafikingenjör/Parkerings-
övervakare 

 

5.37 Beslut om hastighetsreducerande åtgärder  Trafikingenjör  

 -     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



              Delegationsordning         

  Dnr: SBB2019-804 

 Ärende Lagrum Delegater Anmärkning 

6.1 Avfall och Återvinning    

6.10 Tillämpa föreskrifter om avfallshantering och taxa, samt ta 
beslut om eventuella avsteg från dessa. 

Miljöbalken 15 kap 
11§ Avdelningschef  

6.11 
Beslut om uppehåll i avfallshämtning, upp till två år 

Föreskrifter om 
avfallshantering §46 

Avdelningschef 

Handläggare Servicecenter 
 

6.12 
Beslut om uppehåll i slamtömning i ett år 

Föreskrifter om 
avfallshantering §47 

Avdelningschef 

Handläggare Servicecenter 
 

6.13 
Beslut om delning av avfallskärl 

Föreskrifter om 
avfallshantering §26 

Arbetsledare kärl- och 
entreprenadservice 

 

6.14 
Beslut om anvisning av hämtplats Föreskrift §27, §28, 

§34 
Arbetsledare kärl- och 
entreprenadservice 

 



              Delegationsordning  
       

  Dnr: SBB2019-804 

Ärende Lagrum Delegater Anmärkning 

7.1 Vatten och avlopp    

7.10 Tillämpa ABVA och taxa för nyttjande av 
medlemskommunernas VA-anläggningar 

ABVA Avdelningschef  

7.11 Beslut, utökning av verksamhetsområde (enstaka fastigheter) LAV § 6 Enhetschef VA  

7.12
7.3 

Ingå avtal om VA-anslutning med abonnenter utanför 
verksamhetsområde  Enhetschef VA 

Om förbundet har 
kapacitet och det inte 
drabbar kollektivet 
negativt. 

    

    



 

Antagen av Direktionen 2019-11-15 

 

Policy gällande representation, mutor 
och jäv  
För all offentlig verksamhet är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet 
grundläggande värden. Korruption får inte förekomma. Det är lätt att rasera 
förtroendet för förbundet och svårt att bygga upp det igen. Därmed har alla 
medarbetare och förtroendevalda inom förbundet ett personligt ansvar att agera på 
ett sådant sätt att allmänheten och media ej får anledning att misstänka att 
medarbetaren i sin tjänsteutövning eller i sitt uppdrag låter sig påverkas av 
otillbörliga förmåner. 

Den verksamhet som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedriver inom det 
offentliga utförs på medlemskommunernas uppdrag. Det är därför viktigt att 
medarbetare och förtroendevalda inom förbundet inte missbrukar sin ställning och 
att integriteten inte behöver ifrågasättas. 

Förbundet bedriver verksamhet inom flera områden. Som medarbetare eller 
förtroendevald finns risken att bli utsatt för påverkan av olika slag, och det är viktigt 
att veta var gränsen går mellan otillbörlig och tillbörlig förmån. Vad som är en 
otillbörlig gåva eller förmån framgår av det regelverk som avser att förhindra olaglig 
påverkan, bl.a. av reglerna om givande och tagande av muta. 

Det är förbundets avsikt att med denna policy och tillhörande riktlinje klargöra 
vilket förhållningssätt avseende representation som gäller och tydliggöra 
gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för medarbetare och 
förtroendevalda. 
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Riktlinje gällande 
representation, mutor och jäv  

Syfte 
Riktlinjen syftar till att klargöra vilket förhållningssätt avseende representation som 
gäller samt tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för 
medarbetare och förtroendevalda. 

Omfattning 
Riktlinjen omfattar alla medarbetare och förtroendevalda inom förbundet. 

Ansvar 
Samtliga medarbetare har skyldighet att följa gällande lagstiftning och att rätta sig 
efter förbundets policy samt denna riktlinje i sin yrkesutövning. Det är viktigt att 
observera att personer som arbetar inom verksamheter som är extra 
integritetskänsliga t.ex. upphandling, också förutsätts handla därefter. 

Beskrivning 
Det som kännetecknar korruptionsbrott är att det finns risk för otillbörlig påverkan 
av den som handlingen riktar sig till och att påverkan sker på hans eller hennes 
tjänsteutövning. Lagreglerna gäller både offentlig och privat verksamhet, kraven är 
dock högre på anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet. Allmän 
åklagare har större möjlighet att väcka talan om sådant brott i offentlig verksamhet 
kommer till dennes kännedom. 

1. Representation 

Regelverk och definition 

Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses 
sedvanlig gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med en 
arbetsgivares verksamhet.  I kommunalskattelagen finns allmänt hållna 
bestämmelser om avdragsrätten för representationskostnader. Dessa regler 
kompletteras av anvisningar från Skatteverket. 

Representation kan antingen vara extern eller intern. 
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Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla 
förbindelser som är viktiga för verksamheten eller är ett led i förbundets 
marknadsföring och näringslivsfrämjande åtgärder.  

Intern representation riktar sig inåt mot personal och har främst karaktär av 
personalbefrämjande åtgärder t.ex. informationsmöten, personalarrangemang, 
planeringskonferenser.  

Representation är en del av förbundets relationer i första hand med utomstående 
men också med medlemskommunerna samt egna förtroendevalda och medarbetare. 
För att en händelse ska sortera under begreppet representation måste det finnas ett 
omedelbart samband med verksamheten.   

Övergripande princip för representation  

All representation ska ske med måtta och kostnaderna ska hållas inom rimliga 
gränser. Syfte med representationen och vilka som har deltagit anges på 
restaurangnotor och motsvarande. 

Som huvudregel gäller att all representation ska vara alkoholfri. Vid såväl intern 
som extern representation serveras endast lättöl, bordsvatten eller annat jämförbart 
alternativ.  

Undantag från huvudregeln kan medges av förbundschef och ordförande i förening 
som har rätt att besluta om undantag vid särskilda tillfällen. Beslut om undantag ska 
dokumenteras skriftligt och diarieföras.  

Extern och intern representation 

Med extern representation avses värdskap med måltid/motsvarande alternativt gåva 
till utomstående med vilka förbundet har utbyte. Det ska som huvudregel inte vara 
fler deltagare från den egna organisationen än utomstående gäster.  

Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma 
person eller grupp av personer. 

Representation i samband med pågående upphandling får inte förekomma. 

Representation får inte förekomma i samband med myndighetsutövning. 

Exempel på extern representation: 

• Måltid i samband med överläggningar med utomstående 

• Måltid vid arrangerande av studiebesök 

• Gåva till samverkanspartner i samband med invigning av 
byggnad/verksamhet 

• Gåva till arrangör vid studiebesök  

• Marknadsföringsartiklar för utdelning vid studiebesök och dylikt 



 

3 

 

Med intern representation avses representation riktad inom den egna 
organisationen. 

Hit räknas aktiviteter i form av måltider vid olika former av träffar, samt 
uppvaktning på högtidsdagar eller sjukfrånvaro. 

Exempel på intern representation: 

• Måltid i samband med pensionering/anställningens upphörande. 

• Personalarrangemang, informationsmöten, interna kurser och 
planeringskonferenser 

Annan intern representation ska inte förekomma eftersom deltagarna då riskerar 
att beskattas för förmånen. Arbetsgivaren kan inte bjuda på t.ex. idrotts- eller 
underhållsevenemang utan att deltagarna riskerar att bli beskattade för förmånen. 
Undantag kan medges efter beslut av direktionen för klart angivna evenemang och i 
den omfattningen som fordras för att den berörde ska kunna fullgöra sitt uppdrag.  

Förbundet är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Vid intern representation är därför 
endast alkoholfria drycker tillåtna som måltidsdryck. Arbetsgivaren kan dock i 
samband med middagsmåltid vid personalarrangemang, inklusive julbord, tillåta 
alkohol som bekostas av medarbetaren själv. Detta gäller dock endast vid 
arrangemang som inträffar på kvällstid och utanför ordinarie arbetstid. 

2. Uppvaktning 

Andra gåvor än dem som skattelagstiftningen accepterar som avdragsgilla kan 
medföra skatteplikt för medarbetaren. Samtliga nedanstående gåvor avser 
sedvanliga gåvor av minneskaraktär och är skattefria, d.v.s. värdet understiger  
10 000 kronor.  

Gåva till medarbetare får endast förekomma enligt nedan:  

• Tillsvidareanställd medarbetare som fyller 50 år 
Medarbetaren uppvaktas med blommor och minnesgåva. Beloppet belastar 
respektive arbetsställe. Om födelsedagen infaller på en arbetsdag har 
medarbetaren rätt till ledighet med bibehållen löneförmån. 
Ansvarig: Närmaste chef 

• Tillsvidareanställd medarbetare som fyller 60 år 
Medarbetaren uppvaktas med blommor. Beloppet belastar respektive 
arbetsställe. 
Ansvarig: Närmaste chef 

• Tillsvidareanställd medarbetare som varit anställd i 25 år 
Medarbetaren uppvaktas med minnesgåva som ska vara av bestående värde. 
Medarbetaren får välja en gåva och eget ekonomiskt tillägg får göras. Den 
valfria gåvan inhandlas av medarbetaren. Rekvisition hämtas på kansliet och 
en faktura på beloppet skickas till kansliet.  
Ansvarig: Närmaste chef 
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• Tillsvidareanställd medarbetares pensionsavgång och/eller avgång ur tjänst 
När en medarbetare med mindre än 10 års anställningstid avgår ur tjänst 
uppvaktas denne med blommor.  
När en medarbetare med 10-25 års anställningstid avgår ur tjänst uppvaktas 
denne med blommor och en minnesgåva.  
När en medarbetare med mer än 25 års anställningstid avgår ur tjänst upp-
vaktas denne med blommor och en minnesgåva.  
Beloppen belastar respektive arbetsställe 
Ansvarig: Närmaste chef 

• Visstidsanställd medarbetare som fyller 50 eller 60 år  
Medarbetaren uppvaktas med blommor, under förutsättning att denne har 
mer än 12 månaders anställningstid.  
Beloppet belastar respektive arbetsställe 
Ansvarig: Närmaste chef 

För aktuella värden se bilaga: Beloppsgränser för representation, gåvor och 
personalförmåner 

Kontanta medel får inte lämnas som en gåva. Presentkort som går att bytas mot 
kontanter likställs med kontanta medel. 

3. Mutor 

Regelverk och definition 

Tagande av muta innebär att en medarbetare, förtroendevald eller annan, för sig 
själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan 
otillbörlig belöning för tjänsteutövning. Mutbrott är straffbart med böter eller 
fängelse i högst två år. 

Givande av muta innebär att till medarbetare eller annan som avses i bestämmelsen 
om mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller 
annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. Givande av muta är straffbart med 
böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex 
månader och högst sex år. 

Bestämmelser om givande och tagande av muta regleras i 10 kap. 5 a-b§ 
brottsbalken. 

Givande och tagande av muta  

En muta kan till exempel bestå av pengar, varor och tjänster, besök på restaurang, 
sportevenemang, resor, kurser och konferenser. Ibland kan även en gåva utan 
ekonomiskt värde för givaren framstå som så attraktiv för mottagaren att den kan 
tänkas påverka dennes tjänsteutövning. 

Frågor som du alltid bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är:  

• Är detta en förmån? 

• Varför erbjuds den mig? 
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• Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 

Om förmånen betingar ett visst värde för dig som mottagare, och den är kopplad till 
din tjänsteutövning eller uppdraget är det givande av muta och tackar du ja har du 
gjort dig skyldig till mutbrott. 

Om du upplever att du blir utsatt för försök till givande av muta ska du som 
medarbetare genast meddela din chef eller som förtroendevald meddela 
Direktionens ordförande. Du ska också tacka nej till sådan förmån, med hänvisning 
till denna riktlinje. 

4. Tillbörlig och otillbörlig förmån 

Regelverk och definition 

Gränsen mellan en tillbörlig och en otillbörlig förmån kan växla från tid till annan, 
och mellan olika verksamhetsområden. Som anställd eller förtroendevald inom 
förbundet ställs höga krav på att uppträdandet inte på något sätt kan uppfattas som 
korrupt.  

Medarbetare och förtroendevalda bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den 
kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. 

Gränsdragning  

Ett sätt att undvika gränsdragningsproblematiken är att helt undvika att ta emot 
gåvor och förmåner. Några typiska situationer där du noga bör tänka dig för är inför 
erbjudande om gåvor, testamentsförordnanden, tjänster eller krediter, men även vid 
erbjudanden om mer dolda förmåner som exempelvis inköp till ”självkostnadspris” 
ska stor försiktighet iakttas. Då detta ändå blir aktuellt kan följande fungera som 
vägledning:  

Exempel på otillbörliga förmåner: 

• Alla typer av penninggåvor, värdepapper och liknande 

• Penninglån med särskilt gynnsamma villkor 

• Borgensåtaganden eller skuldtäckning 

• Efterskänkande av fordran, ränta, amortering, köpeskilling osv. 

• Att förfoga över båt, fritidshus, fordon osv. för privat bruk 

• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor 

Förmåner som inte är avsedda att påverka en persons handlande och som inte 
rimligen kan misstänkas påverka detta är som regel tillåtna. 

Exempel på tillbörliga förmåner: 

• Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär 

• Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor 
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• Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom 

Vanligt förekommande situationer där risk för otillbörlig påverkan finns 

Kontanter 

Förmåner i form av kontanter får inte tas emot. 

Måltider 

I relationen till en leverantör bör du tacka nej till att bli bjuden på alla typer av 
måltider av en utomstående, om inte måltiden har ett naturligt samband med 
uppdraget. 

Måltider i samband med uppdraget kan vara en ”normal” arbetslunch, det vill säga 
”dagens rätt” eller motsvarande. 

Det är aldrig tillåtet att låta sig bjudas i samband med en upphandling av vara eller 
tjänst eller motsvarande. 

Att bli bjuden på alkohol till måltiden är alltid en otillbörlig förmån. 

Kundträffar 

Om ett utomstående företag som förbundet handlar av bjuder på någon form 
förtäring i samband med en kundträff är det tillåtet att delta om huvudsyftet med 
träffen är att utbyta information. 

Även i samband med kundträffar är alkohol till måltiden en otillbörlig förmån. 

Studieresor, kurser och seminarier 

Resor som har ett naturligt samband med tjänsteutövningen/förtroendeuppdraget 
är oftast tillåtet att delta i, om de omfattar en dag. Om resan inkluderar övernattning 
ska förbundet själv stå för kostnaden. Längre studieresor ska alltid diskuteras med 
närmaste chef. 

Gåvor 

I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Gåvor kan vara av många 
olika slag, inte bara presenter. T.ex. är biljetter till idrotts-eller 
underhållsevenemang också gåvor. Tillbörlig kan vara mindre varuprover, enklare 
prydnadsföremål och minnesgåvor. 

Enklare uppvaktningar i samband med sjukdom, högtidsdagar, helger såsom jul och 
olika former av avslutning kan accepteras. Ett exempel på avslutning kan vara 
julavslutning. 

Tjänster 

En muta kan bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från leverantör t.ex. att få 
en tjänst utförd, som till exempel ombyggnad av hus. Det är särskilt viktigt att vara 
uppmärksam mot mutor från leverantörer när du som privatperson begär in 
offerter från företag som du samtidigt har en relation till i sin tjänsteutövning. 
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Rabatter och lån 

Medarbetare eller förtroendevalda får inte ta emot rabatter, följderbjudanden eller 
lån som inte riktas till samtliga medarbetare och kan kopplas till medarbetarens 
tjänsteutövning eller den förtroendevaldes uppdrag. Även om en medarbetare eller 
förtroendevald lärt känna en affärskontakt så väl att det blivit fråga om vänskap 
måste kravet på saklighet och opartiskhet upprätthållas. Detsamma gäller om en 
förtroendevald eller medarbetare anlitar en genom tjänsten upparbetad 
affärskontakt för att utföra tjänster eller köpa varor för privat bruk. 

Övriga erbjudanden, bonuspoäng 

Ibland förekommer det att medarbetare och förtroendevalda får erbjudanden i 
tjänsten/uppdraget om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang 
på fritiden. Det kan vara resa, lån av stuga/båt eller aktiviteter som till exempel 
idrott- och underhållsevenemang. Bonuserbjudanden i form av bonuspoäng i 
samband med exempelvis flygresor, övernattningar på hotell ska alltid tillfalla 
arbetsgivaren när detta är lämpligt, annars tackar du nej till ett sådant erbjudande. 

5. Jäv, dubbelanställningar och bisyssla 

Regelverk och definition 

Reglerna om jäv följer av 16 § förvaltningslagen och i 6 kap. 28-32 §§ 
kommunallagen. Grundläggande för medarbetare och förtroendevalda inom 
förbundet ska vara att tjänsteutövningen är saklig och objektiv. Släktskap, vänskap 
eller andra privata relationer ska inte påverka tjänsteutövningen. Om det finns risk 
för jäv får inte berörd medarbetare delta i handläggningen av ärendet. Om någon 
som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet överklagas på grund av jävet. 

Det finns enligt lag skyldighet att självmant anmäla jäv. Om en medarbetare eller 
förtroendevald känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv ska denne 
meddela detta. Det kan ibland förekomma situationer som är svåra att bedöma ur 
jävssynpunkt. I sådana fall bör försiktighet iakttas och som medarbetare eller 
förtroendevald avstå från att delta i hanteringen av ärendet.  

Regler för förbundets medarbetare avseende dubbelanställning och konsulttjänster 
finns beskrivet i allmänna bestämmelser 8 § bisysslor. 

Exempel  

För förtroendevalda och medarbetare föreligger jäv i följande situationer: 

• Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets utgång 
kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva eller någon 
närstående. 

• Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för någon 
som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. 

• Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som vi själva är 
knutna till. 
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• Om vi för talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. 

• Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 
förtroendet för vår opartiskhet i ärendet. 

Det kan finnas omständigheter som inte” känns bra” och som därför kan 
ifrågasättas. I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller 
intressekonflikter mellan dig som tjänsteman eller förtroendevald och någon part i 
ärendet kan omständigheterna vara av den karaktären att förbundets trovärdighet 
skulle kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i lagens mening.  

I sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst 
att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhets skull. 

Om du har frågor om vad som är en otillbörlig förmån eller gåva eller har fått ett 
erbjudande av någon utomstående ska du ta upp detta med din närmaste chef.  

Dokumentation 
Policy gällande representation, mutor och jäv. 

 


