
 
 

Förutsättningar för delegering 
Lagregler om delegering  
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5–8 §§ 
kommunallagen. 

Nämnddelegering  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även 
uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. Delegering kan avse en hel 
ärendegrupp eller ett enskilt ärende.  

Delegeringsförbud  
Det går inte att delegera beslutanderätten till anställd och förtroendevald i förening (s.k. 
blandad delegering). Vissa ärenden får inte delegeras utan kräver nämndbeslut. 
 
Ärenden som inte får delegeras av nämnden: 
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige 
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 

har överklagats,  
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

Anmälningsskyldighet  
Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Beslut som fattas med stöd av 
delegering ska därför anmälas till nämnden. Det är nämnden som bestämmer hur 
anmälan ska ske.  

Brådskande ärenden  
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

Vidaredelegering  
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur vidaredelegera 
beslutanderätten, dvs. förvaltningschefen uppdrar åt en annan anställd att besluta i 
stället. En delegering kan vidaredelegeras endast i ett led. Nämnden bestämmer hur 
anmälan ska ske.  

Vidaredelegat har ingen ersättare. Beslutanderätten återgår till förvaltningschefen. 

Återkallelse av delegering 
Nämnden kan när som helst återkalla en delegering eller föregripa ett beslut i ett visst 
ärende genom att ta över ärendet från delegaten och själv fatta beslut. 
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Förvaltningschef som fått rätt att vidaredelegera ett beslut kan återkalla 
vidaredelegeringen eller föregripa ett beslut som vidaredelegeras genom att själv fatta 
beslut i ärendet.  

Delegeringsbeslut eller verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som delegeras (delegeringsbeslut) och beslut som 
innebär ren verkställighet. Gränsdragning mellan delegering och ren verkställighet är 
inte helt klar. Några skillnader kan uppmärksammas: 

Delegeringsbeslut 
• Delegering innebär att överföra beslutanderätten från en nämnd till en delegat 

(= den person som på nämndens vägnar har fått rätt att besluta i visst ärende).  
 

• Ett delegeringsbeslut kännetecknas att det finns alternativa lösningar och att 
vissa överväganden och bedömningar måste göras av beslutsfattaren innan 
beslut fattas. 

 
• Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett ett nämndbeslut och 

kan inte ändras av nämnden.  
 

• Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan laglighetsprövas. Det innebär 
att delegatens beslut kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol på samma sätt 
som nämndens beslut. 

Verkställighetsbeslut 
• Verkställighetsbeslut kännetecknas av att utrymme saknas för alternativa 

lösningar eller självständiga bedömningar.  
 

• Verkställighetsbeslut är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de 
anställda i kraft av deras tjänsteanställning. 

 
• Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy och 

riktlinjer, lagstiftning, regel i avtal och arbetsbeskrivningar.  
 

• Verkställighetsbeslut kan inte överklagas i allmän förvaltningsdomstol enligt 
kommunallagens bestämmelser. 

 
• Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. 
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