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Beslutsdelegationer nämnden för Support och 
lokaler 

Sammanfattning 
Utifrån att fullmäktige utfärdat ett nytt reglemente för nämndens 

verksamhet och arbetsformer (2019-000167 003) görs en översyn av 

tidigare fattade beslutsdelegationer.  

Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får nämnden för Support och lokaler 

uppdra åt arbetsutskottet, en ledamot eller ersättare eller en anställd att 

besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden.  

Nämnden för Support och lokaler har delegerat beslutanderätt utifrån 

reglementet. Alla beslut som fattas med stöd av denna delegationsordning 

skall anmälas till nämnden för Support och lokaler. 

Förslag till beslut 

1. Ersätta tidigare beslutsdelegation FA 2013-05-15 § 49 samt  

FA 2013-11-13 § 97 

2. Godkänna nämnden för Support och lokalers beslutsdelegationer 

Ärenden  Delegeras till 

Lokalförsörjning  

1. Beslut om antagande av entreprenör och  Arbetsutskottet 

 igångsättningstillstånd för bygg- och  

  anläggningsprojekt 

2. Underskrift av hyreskontrakt med  Ordförande med vice ordförande 

externa hyresgäster i bostäder och lokaler  eller annan ledamot i  

i fastigheter under support och lokalers  arbetsutskottet som ersättare 

förvaltning 

3. Beslut om externa förhyrningar av  Ordförande med vice ordförande 

lokaler upp till belopp fastställda av  eller annan ledamot i  

kommunfullmäktige i samband med  arbetsutskottet som ersättare 

budget. 

4. Beställarens ombud enl. AB 04, ABT 06  Projektchef med avdelningschef  

och ABK 09 (konsulter) fastighet och förvaltningschef 

   som ersättare 
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5.  Inköpsbeslut utifrån nämndens fastställda  Projektchef med avdelningschef  

underhållsplan fastighet och förvaltningschef som 

  ersättare 

6. Försälja lös egendom till ett bedömt  Ordföranden med vice ordföranden  

värde upp till 1 000 000 kronor  eller annan ledamot i arbetsutskottet 

 

7.  Rätt att underteckna köpeavtal vid  Ordförande med vice ordföranden 

försäljning av bostadsrätt  eller annan ledamot i arbetsutskottet        

8. Byggnadstekniskt brandskyddsansvar  Enhetschefer drift med utvecklings- 

  ledare drift som ersättare 

9. Rätt att besluta om prissäkring av  Sektionschef drift och städ med  

elleverans  energitekniker som ersättare  

 Upphandling * 

10. Beslut att häva avtal och i samband  Inköpschef med förvaltningschef 

därmed företräda kommunen och bevaka och eller avdelningschef ekonomi 

dess rätt som ersättare 

11. Fatta tilldelningsbeslut upp till gällande  Inköpschef med förvaltningschef 

tröskelvärde för varor och tjänster, enligt och eller avdelningschef ekonomi 

LOU. Tröskelvärdet för lagen om  som ersättare 

offentlig upphandling (LOU), fastställs 

vartannat år av EU. För 2022 uppgår  

värdet till 2 236 731 kronor  

12. Godkänna förfrågningsunderlag, besluta om Inköpschef med förvaltningschef  

handläggning av överprövning samt  och eller avdelningschef ekonomi 

teckna avtal efter upphandlingsbeslut som ersättare 

13. Utkontraktering av informations- Förvaltningschef  

behandling (t.ex. vid inköp av IT system) 

Kan i enskilda fall, efter samråd med  

dataskyddsombud, besluta om  

tidsbegränsat undantag * 

 Övrigt  

14. Utse dataskyddsombud  Förvaltningschef 

15. Hantering av riktade statsbidrag Förvaltningschef 

 upp till gällande anskaffningsnivå för 

            förvaltningschef  

16. Brådskande ärenden där hela nämndens Ordförande med vice ordförande 

avgörande inte kan avvaktas (KL 6 kap §  som ersättare 

36) 
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17.  Beslut om deltagande i kurs och  Vice ordförande 

konferens för ordförande 

18. Beslut om annan ledamots eller ersättares  Arbetsutskottet 

deltagande i kurs och konferens. 

19. Ärenden innebärande avslag på begäran  Ordförande med vice ordförande  

att få ta del av allmän handling  som ersättare  

20.  Andra frågor vilka till sin art och  Arbetsutskottet  

betydelse är jämförliga med de ovan  

givna ärendegrupperna 

 Delegation av ansvar  

21. Att gällande lagar och krav inom nämndens  Förvaltningschef ska upprätta  

verksamhetsområden följs, (bilaga 1, delegationer där så krävs 

Delegation av ansvar 2022) 

 

Beslutsunderlag 
Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-21 
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