
  

Delegationsordning med vidaredelegering   

   

Ärende Delegat Vidaredelegering 

1. Allmänna ärenden   

   

Löpande förvaltning   

Medarbetarna efterlevnad av beslut och rutiner Förbundschef  

   

Brådskande ärenden   

Besluta i brådskande direktionsärenden Ordförande eller vid 
dennes frånvaro vice 
ordförande 

 

   

Utlämnande av allmän handling   

Beslut att inte lämna ut allmän handling Förbundschef  

Yttrande vid överklagande att inte lämna ut allmän handling Förbundschef  

   

Arkiv   

Arkivansvarig enligt arkivreglemente Förbundschef X 

   

Kommuns talan   

Föra kommuns tala vid domstol och andra myndigheter i ärenden inom förbundets 
verksamhetsområden 

Ordförande eller 
förbundschef 

 

   

Yttranden   

Avge yttranden med vägledning av direktionens fastställda styrdokument eller gällande 
lagstiftning 

Förbundschef  

   

Personuppgifter   

Upprätta rutiner enligt PUL Förbundschef X 



  

Ärende Delegat Vidaredelegering 

2. Personalärenden   

Anställning   

Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning, entledigande av 
personal 

Förbundschef  

   

Avstängning, diciplinpåföljd, uppsägning mm   

Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner Förbundschef  

Lönesättning förbundschef Ordförande  

Lönesättning övrig personal Förbundschef  

Diciplinpåföljd, skriftlig varning Förbundschef  

Uppsägning pga arbetsbrist eller personliga skäl Förbundschef  

Avskedande Förbundschef  

   

Kurser och andra förmåner   

Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa mer än tre dagar Förbundschef  

Egen bil i tjänsten, bilavtal Förbundschef  

Ändrad tjänstgöring vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall - förbundschef Ordförande  

Ändrad tjänstgöring vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall - övrig personal Förbundschef  

Prövning av förbud mot bisyssla - förbundschef Ordförande  

Prövning av förbud mot bisyssla -  övrig personal Förbundschef  

   

Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder   

Rätt att träffa kollektivavtal Förbundschef  

Förhandla för förbundet gällande lagstiftning om förhandlingsrätt Förbundschef  

Beslut om tolkning av anställnings- och kollektivavtal Förbundschef  

Beslut i enlighet  med personalpolitiska beslut tagna av direktionen Förbundschef  

   

Arbetsmiljöansvar   

Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med AML och AFS Förbundschef  



  

Ärende Delegat Vidaredelegering 

3. Miljöansvar   

Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med MB och förordningar inom miljöområdet Förbundschef  

   

4. Säkerhetsansvar   

Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor Förbundschef  

   

5. Ekonomiärenden   

Attesträtt   

Utse attesträttsinnehavare Förbundschef  

   

Avskrivning av fordran samt avbetalning   

Avskrivning av fordran upp till ett prisbasbelopp per motpart Förbundschef  

Överenskommelse om avbetalningsplan för fordran Förbundschef X 

Beslut om inkassoåtgärder, ansökan om lagsökning och handräckning Förbundschef X 

   

Taxor, skatter och lån   

Tillämpning och tolkning av taxor och indexreglering Förbundschef  

Upprättande och underskrift av skatte- och inkomstdeklarationer Förbundschef X 

Utbetalning av skatter och avgifter, teckna postgirokonto, utkvittera betalningsanvisningar Förbundschef X 

   

Upphandling, avtal och försäljning   

Upphandling för verksamheten inom givna budgetramar Förbundschef  

Tecknande av andra avtal inom förbundets verksamhetsområde Förbundschef  

Försäljning av maskiner, redskap, inventarier och material Förbundschef  

   

Bidragsansökningar   

Ansöka om externa medel för projekt och utvecklingsarbete Förbundschef  

Beslut om bidrag till organisationer Förbundschef  



  

Ärende Delegat Vidaredelegering 

6. Tekniska frågor   

Avfall och återvinning   

Tillämpa renhållningsföreskrifter och taxa Förbundschef  

Tillämpa avgifter avseende ÅVC Förbundschef  

 


