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NR ÄRENDE DELEGAT ANMÄRKNING 

1.  Bidrag till föreningar SCkof 
Enligt ”Riktlinjer och anvisningar för kommunalt 

föreningsstöd och kulturbidrag” I oklara fall beslutar KSlu. 

2.  Bostadsanpassningsbidrag SCvoo Reviderad KS 2021-04-06 §63. 

3.  Erhållande av utvecklingsmedel KSlu  

4.  Erhållande av projektbidrag som rör finskt förvaltningsområde KC 
Enligt ”Riktlinjer för bedömning av ansökningar om 
projektmedel från statsbidraget för det finska 
förvaltningsområdet”. Rev KS 21-09-28 §158. 

5.  Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsningar KStu Får vidaredelegeras. 

6.  Ärenden som rör samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar KStu  

7.  Ärenden som rör kollektivtrafikfrågor 
KSlu 

ACmob 
Får vidaredelegeras. 

8.  Brådskande ärenden (ordförandebeslut)  KSO I enlighet med 6 kap 39 § KL. 

9.  Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser KSO 
Gäller enskilda och grupper av förtroendevalda enligt 
”Arbetsordning för Kommunstyrelsen” rev KS 21-09-28 
§158. 

10.  

Avslag på utlämnande av allmän handling till enskild eller myndighet, samt 

uppställande av förbehåll med utlämnande.  

Rev KS 21-09-28 §158 

KC/HR-chef TF 2 kap § 14, OSL 6 kap §§ 4–5, OSL 10 kap § 14. 

11.  Avvisning av för sent inkommet överklagande 
Ansvarig 

handläggare 
FL § 45 (2017:900) Rev KS 21-09-28 §158. 

12.  Anmälan enligt lag och avtal vid förändring av verksamhet 
SC/motsv 

Enhetschef 
Tillståndspliktiga verksamheter som kommunen bedriver. 

13.  Åtgärder enligt Lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla (1970:462) KC  

14.  Tillståndsprövning och registrering av lotteriärenden Adm ass kansli  
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15.  Beslut i försäkringsärenden gällande kommunens fastigheter och fordon EC  

16.  Kommunkontorets öppethållande för allmänheten KC  

17.  Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen KC  

18.  
Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid 

förrättningar av olika slag 
KC Får vidaredelegeras. 

19.  
Fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra 

myndigheter, samt vid förrättningar av olika slag  
KC  

20.  Yttranden 
KSlu, KSvou 

KStu, KSbou 

Ej yttrande till fullmäktige eller vid överklagan av 
kommunstyrelsens beslut; gäller samtliga delegater. 

21.  Yttrande över och antagande av personal inom hemvärnet SCvoo  

22.  Ansvar enligt livsmedelslagstiftningen KC I kommunens egna verksamheter. 

23.  Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal SC  

24.   Uppdrag i planfrågor 
ACmob  

SCtek 
Får vidaredelegeras. 

25.  Yttrande i planfrågor 
ACmob 

SCtek, FC 
Får vidaredelegeras. 

26. Beslut ang. nya adresser och gatunamn m.m. MBN  

27. 

Behörighet för mindre ändringar och registrering av byggnader, adresser och 

lägenheter i fastighets- och lägenhetsregistret LINA (Lantmäteriets 

INsamlingsApplikation). 

Handläggare 

mob och TS 
 

 
Förkortningar: KSlu = Kommunstyrelsen ledningsutskott, SC =  Sektorchef, SCkof = Sektorchef kultur och fritid, SCvoo = Sektorchef vård och 
omsorg, SCtek = Sektorchef teknik och service, SCbou = Sektorchef barn och ungdom, FC = Fastighetschef, ACmob = Avdelningschef miljö och 
bygg, KStu = Tekniska utskottet, EC = Ekonomichef, KC = Kommunchef, MBN = Miljö- och byggnämnden 


