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Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Revideringen av Kommunstyrelsens delegationsordning godkänns        

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över då den senaste översynen 

var inför 2017. Stadsledningskansliets avdelningar har fått möjligheten att lämna 

in synpunkter på delegationsordningen och det har även kommit in synpunkter 

ifrån politiken. 

Delegationsordningen har setts över både innehållsmässigt och redaktionellt. 

Framförallt är det vem som har delegationen som varit föremål för revidering.  

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över då den senaste översynen 

var inför 2017. Stadsledningskansliets avdelningar har fått möjligheten att lämna 

in synpunkter på delegationsordningen och det har även kommit in synpunkter 

ifrån politiken. 

Delegationsordningen har setts över både innehållsmässigt och redaktionellt. 

Framförallt är det vem som har delegationen som varit föremål för revidering.  

Följande större förändringar kommenteras nedan rubriksvis, övriga går att se i 

förslaget till revideringen av delegationsordningen: 

Förkortningar: 

Ändringar har gjorts då programområdena och prisbasbeloppet har ändrats. 

Organisationskartorna har bytts ut. 

A Juridiska och allmänna ärenden 

Ny delegation: A:13 Beslut om uthyrning av Kommunfullmäktiges lokaler. Till 

detta kommer det tas fram rutiner för uthyrningen.  

Ny delegation: A:14 Beslut om kurser och resor för förtroendevalda och 

politiska sekreterare. Beslut som tas av KS ordförande. Rutiner måste arbetas 

fram för antagande av Kommunstyrelsen.  

C Mark-och fastighetsärenden 
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C:1 och C:3 har slagits ihop och blivit en gemensam punkt C1. Beloppsgränsen 

på två basbelopp för att ingå servituts-och nyttjanderättsavtal har strukits för att 

delegationen ska ligga i linje med att teckna och säga upp arrendeavtal där det 

inte finns något tidigare fastställt belopp. 

C:2 har omformulerats för att göra språket mer lättillgängligt. Beloppet för att 

ingå avtal om köpa/sälja/byta hel/del av fastighet/mark samt 

fastighetsregleringar föreslås höjas från fyra prisbasbelopp till 2 miljoner 

kronor. Anledningen till detta förslag är det blir färre antal ärenden som 

behöver hanteras i Kommunstyrelsen. Konsumentprisindex följer inte 

fastighetsprisindex vilket gör delegationen liten i förhållande till de gällande 

fastighetsprisnivåerna. 2 miljoner motsvarar idag i Borås ca 2-3 normala 

villatomter eller ca 3000 kvm industrimark för att göra några jämförelser. 

E Personal och förhandling 

Ny delegation: E:3 Anställning av personal under enhetschef. Enhetscheferna 

håller oftast i rekryteringsprocessen av sin egen personal på enheten, genom 

denna delegation får enhetschefen ta ett formellt anställningsbeslut. 

Ny delegation: E:4 Tilldela skriftlig varning. Denna delegation har inte reglerats 

i delegationsordningen tidigare och behöver göras det för att inte 

disciplinärendena ska hanteras i Kommunstyrelsen utan hamna på rätt nivå. 

Avdelningscheferna föreslås få delegation när det handlar om skriftliga 

varningar. 

Delegationer rörande bemanningsenheten har strukits då enheten inte längre 

finns kvar organisatoriskt på Stadsledningskansliet från och med 1 januari 2020. 

 

F Inköp, upphandling och koncerninköp 

F:3 LOV har lagts till efter tidigare beslut i Kommunstyrelsen och samrådet ska 

ske med projektgruppen för upphandling istället för med ekonomichefen som 

det fanns tidigare i delegationsordningen. 

G Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT) 
En ny rubrik har lagts till och punkten G2 har tillkommit efter ett tidigare fattat 

beslut i Kommunstyrelsen. (§339 2018) 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning  

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga avdelningar på Stadsledningskansliet 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

 


