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Förbundsdirektionens delegeringsordning    

Vidaredelegering från förbundschefen 2021-07-13 

Inledande bestämmelser 

Delegering och ren verkställighet 

Gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet kan inte 

dras med någon exakthet. Typiskt för ett beslut är att det finns alternativa lösningar 

och att den som fattar beslut måste göra vissa överväganden och bedömningar, 

men åtgärder som utgör ren verkställighet normalt inte ger utrymme för val av 

olika lösningar. Dock kan även åtgärder som är att betrakta som ren verkställighet 

innehålla ett visst mått av bedömningar. 

I delegeringsordningen tas inte med ärenden som är ren verkställighet. 

Exempel på sådana ärenden är inköp inom fastställda budgetramar där kostnaden 

understiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, fortbildning för personalen, 

beviljande av ledigheter som styrs av lagar eller avtal, kortare anställningar med en 

varaktighet på högst tre månader eller s.k. intermittenta anställningar. 

Beslut endast inom ramen för detaljbudget 

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets 

detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt. 

Delegat får inte fatta beslut som innebär ett överskridande av budget på enhetsnivå. 

Ärenden av principiell betydelse 

Om ett ärende är av principiell betydelse eller av större vikt för 

kommunalförbundet ska beslutet fattas av förbundsdirektionen. Varje delegat har 

ansvaret att bedöma om ett ärende är av sådan karaktär att det ska överlämnas till 

nämnden för beslut. 

Delegaten ansvarar också för att sådana ärenden verkligen överlämnas till 

förbundsdirektionen. 

Vidaredelegering 

Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen ges förbundschefen rätt att vidaredelegera 

beslutanderätt som delegerats till förbundschefen. 

En delegats närmaste chef har alltid rätt att fatta beslut i degatens ställe, utöver 

den/de ersättare som anges. 
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Returnera delegering 

Om delegat på grund av jäv eller annat skäl är förhindrad att fatta beslut ska 

ärendet lämnas till närmaste chef för beslut. Om även denne är förhindrad att fatta 

beslut ska ärendet returneras till delegationsgivaren, vilket för tjänstemän är 

förbundschefen. Om även förbundschefen är förhindrad att fatta beslut ska 

förbundschefen returnera ärendet till förbundsdirektionen. 

Chefsnivåer 

Förbundschef/biträdande förbundschef 

Verksamhetschef (räddningschef , turistchef och IT-chef) 

Ordförandens beslut i brådskande ärenden 

Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kommunalförbundets 

ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till 1.e vice ordföranden eller vid 

förfall även för denne till 2:e vice ordförande, att besluta på förbundsdirektionens 

vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådana beslut ska anmälas vid direktionens nästa sammanträde. Rätten att fatta 

beslut gäller inte i de fall då det finns regler om delegeringsförbud i 

speciallagstiftning. 

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

-besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 

-avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till 

delegationsgivaren. När delegation lämnats av förbundsdirektionen direkt ska 

återrapportering ske till förbundsdirektionen. När delegation lämnats av 

förbundschefen ska återrapportering ske till förbundschefen. Beslut som 

återrapporters till förbundschefen anmäls sedan till förbundsdirektionen. 

Återrapportering av beslut ska ske på avsedd blankett. Den blankett som ska 

användas är den som finns i mallhanteraren i Word. 

När det gäller typer av beslut där det är orimligt att redovisa varje enskilt beslut på 

rapportblanketten kan rapportering ske på annat sätt efter överenskommelse med 

kansliet. 

Fattade beslut får inte bli liggande utan ska löpande rapporteras till kansliet. 

Räddningschef 

Med Räddningschef förstås även ställföreträdande Räddningschef respektive 

Räddningschef i beredskap när dessa tjänstgör. 
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Förkortningar 

Arbetsutskott AU 

Förbundsdirektionens ordförande FO 

Förbundsdirektionens förste vice ordförande FOV1 

Förbundsdirektionens andre vice ordförande FOV2 

Förbundschef FC 

Biträdande förbundschef BFC 

Räddningschef  RC 

Turistchef TC 

IT-chef IC 

 

Ställföreträdande Räddningschef StfRC 

Räddningschef i beredskap RCB 

Verksamhetschef VCR 

Brandingenjör Bing 

Brandinspektör Bins 

Projektledare PL 

Förbundssekreterare FS 
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Allmänna ärenden Lag (2017:725) Kommunallagen 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A1 Beslut om användande av medel ur 

förbundsdirektionens anslag för 

projektmedel till ett sammanlagt 

årsbelopp om högst 200 tkr/år och 

högst 50 tkr/ärende 

 AU  

A2 Ärenden av brådskande art, där 

förbundsdirektionens beslut inte 

kan inväntas och där inte 

delegeringsförbud enligt 

speciallagstiftning gäller 

Lag (2017:725) 

6 Kap. 39 § 

FO/FOV1 

FOV2 

 

A3 Förbundsdirektionens 

representation och uppvaktningar 

 FO/FOV1 

FOV2 

 

A4 Förtroendevaldas deltagande i 

kurser och konferenser 

 FO/FOV1 

FOV2 

 

A5 Vidaredelegering av beslutanderätt Lag (2017:725) 

6 Kap. 39 § 

FC  

A6 Organisationsstruktur för 

förbundsdirektionens förvaltning 

 FC  

A7 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till allmän 

förvaltningsdomstol, när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt 

ändrat styrelsens beslut och detta 

ärende ursprungligen fattats av 

delegaten 

 FC Delegaten i 

ursprungs-

beslutet 

A8 

 

Avge yttranden på remisser som 

inte är av principiell betydelse. 

 FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

RCB 

A9 

 

Avge yttrande till statlig myndighet 

i tillsynsärende som inte är av 

principiell vikt 

 FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

RCB 

A10 

 

Avge yttranden till domstolar eller 

andra myndigheter i ärenden inom 

sitt verksamhetsområde som inte 

regleras på annan plats i 

delegeringsordningen och som inte 

är av principiell betydelse 

 FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

RCB 

  



 2021-07-13 5 (15) 

   

 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A11 

 

Yttrande till Polismyndigheten  FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

RCB 

A12 

 

Yttrande till kommunala 

myndigheter 

 FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

RCB 

A13 

 

Beslut om huruvida tjänsteman är 

jävig 

Lag (2017:725) 

6 Kap. 30 § 

FC  

A14 

 

Beslut om huruvida förbundschefen 

är jävig 

Lag (2017:725) 

6 Kap. 30 § 

FO/FOV1 

FOV2 

 

A15 Befullmäktigande av ombud att 

föra kommunalförbundets talan 

inför domstol och andra 

myndigheter samt vid förrättning 

av olika slag 

 FC  

A16 Beslut om att utfärda fullmakter 

utöver delegeringspunkt A15 

 FC  

 

A17 Besluta om regler för 

kommunalförbundets dokument- 

och ärendehantering 

 FC  

A18 Besluta om utformningen av 

kommunalförbundets styrdokument 

 FC  

A19 Besluta om när ett ärende är 

färdigberett inför politisk 

behandling 

 FC  

A20 Beslut om att i 

kommunalförbundets verksamhet ta 

emot eller utge sponsring i enlighet 

med policydokument. 

 AU  

A21 Beslut om stöd till 

huvudkommunerna vid situation 

enligt Lag (2006:544) om 

extraordinär händelse, då det inte är 

räddningstjänst och det inte avser 

verksamhetens inriktning eller 

omfattning. 

 AU  

A22 Besluta om att begära handräckning  FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

RCB 
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Lag (2009:400) Offentlighets- och Sekretesslagen, Lag (1986:223) 
Förvaltningslagen, Lag (1990:782) Arkivlagen, Dataskyddsförordningen 
GDPR 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A30 Beslut om sekretessmarkering OSL 5 Kap. 5 § FC RC 

A31 Beslut om avslag eller bifall på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling samt uppställande av 

förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild 

OSL 6 Kap. 7 § FC RC, StfRC, 

Bing, Bins 

A32 Beslut om polisanmälan angående 

brott mot den egna verksamheten 

 FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

RCB 

A33 Prövning av att överklagande skett i 

rätt tid samt avvisning av 

överklagande som kommit in 

försent. 

FL 24 § FC RC, StfRC, 

Bing, Bins 

A34 Rätta redan fattat beslut, som 

innehåller uppenbar oriktighet till 

följd av skrivfel, räknefel eller 

liknande förbiseende. 

FL 26 § FC RC, StfRC, 

Bing, Bins 

 

A35 Omprövning av beslut FL 27 § FC RC, StfRC, 

Bing, Bins 

A36 Omprövning av beslut efter 

överklagan 

FL 28 § FC Delegaten i 

ursprungs-

beslutet 

A37 Utse kontaktpersoner för arkiven 

inom resp. verksamhetsområde 

 FC Arkiv-

ansvarig 

A38 Besluta om vem som ska vara 

arkivansvarig 

ArkivL 4 § FC  

A39 Beslut om utlåning av 

arkivhandlingar 

 FC Arkiv-

ansvarig 

A40 Beslut om gallring av allmänna 

handlingar utöver vad som framgår 

av dokumenthanteringsplanen 

ArkivL 10 § FC  

A41 Besluta i frågor om tillsyn gällande 

arkivfrågor 

ArkivL 7, 8 §§ FC  

A42 Beslut om överlämnande och 

övertagande av handlingar till 

kommunalförbundets arkiv 

ArkivL 9, 14 §§ FC  
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A43 Beslut om regler och rutiner för 

arkivvården 

 FC Arkiv- 

ansvarig 

A44 Besluta om rättning, radering eller 

blockering av personuppgifter i den 

utsträckning det inte utgör 

verkställighet (exempel på 

verkställighet är adressändringar, 

rena skrivfel eller andra vardagliga 

förändringar) 

Artikel 16 – 19 

GDPR 

FC IC FS 

A45 Teckna personuppgiftsbiträdeavtal 

där förbundsdirektionen är 

personuppgiftsansvarig 

Artikel 28 

GDPR 

FC FS 

A46 Beslut att ta ut en avgift eller vägra 

tillmötesgå en begäran om denna 

begäran är uppenbart ogrundad 

eller orimlig 

Artikel 12.5 

GDPR 

FC FS 

A47 Beslut om utlämnande av 

registerutdrag och vad detta ska 

omfatta samt beslut att avvisa 

begäran om registerutdrag 

Artikel 15 

GDPR 

FC IC FS 

A48 Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse 

Artikel 16 

GDPR 

FC IC FS 

A49 Beslut om den registrerades rätt till 

radering 

Artikel 17 

GDPR 

FC IC FS 

A50 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling samt 

svaromål till tillsynsmyndigheten 

Artikel 18 

GDPR 

FC IC FS 

A51 Beslut om underrättelse till tredje 

man om rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning 

av behandling 

Artikel 19 

GDPR 

FC IC FS 

A52 Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet 

Artikel 20 

GDPR 

FC IC FS 

A53 Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar 

Artikel 21 FC IC FS 

A54 Beslut om att anmäla en 

personuppgiftsincident samt 

upprätta en anmälan och 

dokumentation 

Artikel 33 

GDPR 

FC FS 
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A55 Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd 

Artikel 35 

GDPR 

FC FS 

Ekonomi – enligt Mörbylånga kommuns policys och riktlinjer 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A60 Utse beslutsattestanter  FC  

A61 Utdelning av donationsfonder (stiftelser) 

där stadgar och liknande inte föreskriver 

att någon annan ska besluta om utdelning 

 AU  

A62 Bevakning i konkurs där kommunal-

förbundet har ekonomiska intressen 

 FC  

A63 Målsägartalan i brottmål, avseende stöld 

eller skadegörelse på kommunal-

förbundets egendom 

 FC  

A64 Inkassering/indrivning samt ansökan om 

betalningsföreläggande och hand-

räckning vid myndigheter och domstolar 

samt andra åtgärder för reglering av 

kommunalförbundets utomstående 

fordringar 

 FC  

A65 Upptagande, konverteringar, förlängning 

och inlösen av lån som beslutats av 

förbundsdirektionen och på 

kommunalförbundets vägnar utfärda de 

förbindelser som behövs 

 FC  

A66 Vid behov för kommunalförbundets 

räkning uppta tillfälliga lån med en löptid 

av högst ett år inom den beloppsram som 

förbundsdirektionen bestämmer 

 FC  

A67 Placering av donationsmedel  FC  

A68 Överenskommelse om reglering av 

skador, då ersättningen inte överstiger 

fem prisbasbelopp 

 FC  

 

A69 Beslut att utge/icke utge skadestånd då 

ersättningen inte överstiger ett 

prisbasbelopp 

 FC RC, StfRC 

A70 Avgivande av anbud  FC  

A71 Nedsättning av avgift p.g.a. tekniskt eller 

annat fel som är att hänföra till 

kommunalförbundet 

 FC RC, StfRC 
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A72 Avskrivning av fordringar upp till ett 

halvt prisbasbelopp. 

 FC  

A73 Besluta om tilldelning av kontokort  AU  

A74 Försäljning av lös egendom  FC RC TC IC 

Upphandling/Inköp 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A80 Besluta om förfrågningsunderlag i 

upphandlingar som överstiger 

direktupphandlingsgränsen 

 FC BFC  

A81 Fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal 

inom budget i upphandlingar som 

överstiger direktupphandlingsgränsen 

 FC BFC RC TC IC 

PL 

A82 Fatta beslut om avrop och teckna avtal 

från ramavtal vid avrop över 

direktupphandlingsgränsen 

 FC BFC RC TC IC 

PL 

A83 Besluta om att ingå försäkringsavtal  FC BFC  

A84 Anmälan om att delta i upphandling av 

ramavtal 

 FC BFC  

Personal/Löner – enligt Borgholms kommuns policys och riktlinjer 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A90 Beslut om att teckna kollektivavtal för 

hela kommunalförbundet 

 AU  

A91 Beslut att ingå överenskommelse med 

arbetstagarorganisation gällande 

kommunens roll som arbetsgivare när det 

gäller ärenden av principiell betydelse 

 AU  

A92 Besluta om styrdokument som reglerar 

förhållandet mellan kommunalförbundet 

som arbetsgivare och dess anställda 

 AU  

A93 Besluta om stridsåtgärder   AU  

A94 

 

 

Fastställa löneutrymmen vid 

löneöversynsförhandlingar samt besluta 

om övergripande fördelning för hela 

kommunalförbundet 

 AU  
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 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A95 Beslut att teckna kollektivavtal för hela 

kommunalförbundet som följer av 

medlemskap i arbetsgivarorganisation 

 FC Avstäm-

ning med 

HR-chef 

A96 Tecknande av kollektivavtal inom bilaga 

till AB § 4 Anställningsform  

 FC  

A97  Förhandling enligt 11-14, 19 §§ enligt 

Lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 

 FC Chef på 

den nivå 

beslutet 

fattas 

A98 Förhandling enligt 38 § enligt Lag 

(1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 

 FC RC 

A99 Företräda arbetsgivaren vid förhandlingar 

avseende arbetsrättsliga tvister samt 

övriga förhandlingar enligt § 10 MBL 

 FC  

A100  Fatta formellt beslut om tolkning av lag, 

avtal och andra bestämmelser förande 

förhållandet mellan kommunalförbundet 

och dess arbetstagare 

 FC  

A101 Besluta i ärenden om återkrav av felaktigt 

utbetald lön 

 FC  

A102 Besluta i ärenden om lokal tvist  FC  

A103 Beslut om att åtgärda brister som kommit 

fram i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 FC RC TC IC 

A104 Anställning av chefer under 

förbundschef/biträdande förbundschef 

 FC  

A105 Anställning av övrig personal inom 

verksamhetsområde  

 FC RC TC IC 

VCR 

A106 Anställnings- och lönevillkor för chefer 

under förbundschef/biträdande 

förbundschef 

 FC BFC  

A107 Anställnings- och lönevillkor för övrig 

personal inom verksamhetsområde 

 FC BFC RC TC IC 

VCR 

A108 Beslut om anställningsstopp  AU  

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A109 Omplacering av personal mellan 

verksamhetsområden 

 FC  
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A110 Omplacering av personal inom 

verksamhetsområde 

 FC RC TC IC 

A111 Uppsägning på grund av arbetsbrist  FC RC TC IC 

A112 Uppsägning på grund av personliga skäl  FC  

A113 Avskedande  FC  

A114 Skriftlig varning, beslut om avstängning 

med mera, med eller utan löneförmåner – 

förbundschef och bitr. förbundschef 

 FO/FOV1 

FOV2 

 

A115 Skriftlig varning: beslut om avstängning 

med mera, med eller utan löneförmåner – 

Övriga tjänster 

 FC  

A116 Tillstånd för personal att stadigvarande 

använda sin egen bil i tjänsten 

 FC RC TC IC 

A117 Tjänstledighet utan lön utöver lag och 

avtal, helt eller partiellt inom 

verksamhetsområde 

 FC RC TC IC 

A118 Tjänstledighet med lön utöver lag och 

avtal, helt eller partiellt inom 

verksamhetsområde 

 FC RC TC IC 

Efter 

avstäm- 

ning med 

HR-chef 

A119 Medgivande om helt eller delvis 

bibehållen lön under ledighet enligt lag 

eller avtal 

 FC RC TC IC 

Efter 

avstäm- 

ning med 

HR-chef 

A120 Bidrag till fritidsstudier  FC RC TC IC 

A121 Beslut att begära läkarintyg från första 

sjukdagen 

 FC RC TC IC 

A122 Prövning av läkarintyg  FC RC TC IC 

A123 Beslut angående bisyssla för 

förbundschef och biträdande 

förbundschef 

 FO / 

FOV1 

FOV2 

 

A124 Beslut angående bisyssla för övriga 

chefer 

 FC BFC  

A125 Beslut angående bisyssla för övrig 

personal 

 FC BFC RC TC IC 
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Lokal-/Fastighetsfrågor 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

A130 Förhyrning av lokaler för 

kommunalförbundets verksamheter 

 FC BFC  

A131 Uppsägning av hyreskontrakt  FC BFC  

Övrigt 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

     

     

     

Räddningstjänst 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

B1 Dispens, att medge att en fastighetsägare 

utför eller låter annan utföra sotning på 

den egna fastigheten 

LSO 3 Kap. 

4 § 

FC RC, StfRC  

B2 Förordnande av person att utan att vara 

tjänsteman hos kommunalförbundet 

utföra brandskyddskontroll på förbundets 

vägnar 

LSO 3 Kap. 

6 § 

LSO 3 Kap. 

4 §, tredje 

stycket 

FC RC, StfRC  

B3 Besluta att ge den som förordnats enligt 

punkt B2 får befogenhet att enligt LSO 

meddela föreläggande och förbud i 

sotningsverksamhet 

LSO 3 Kap. 

6 § 

LSO 5 Kap. 

2 §, andra 

stycket 

FC Person 

som 

förordnats 

enligt B2 
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 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättar

e 

Vidare- 

delegering 

B4 Beslut om föreläggande och förbud efter 

genomförd tillsyn  

LSO 5 Kap. 

1 § 

LSO 5 Kap. 

2 § 

FC RC, StfRC, 

Bins, Bing, 

i 

brådskande 

fall RCB  

B5 Utse person som skall ingå i/alternativt 

bevilja utträde ur räddningsvärn enligt 

LSO 

LSO 6 Kap. 

1 § 

FC RC  

B6 Rätten att enligt LSO pröva frågor om 

ersättningar samt utge ersättning 

LSO 7 Kap. 

8 § 

FC RC 

B7 Begära och lämna bistånd från/till 

utländska myndigheter vid 

räddningsinsats enligt LSO 

LSO 9 Kap. 

1 § 

FC RC, StfRC 

B8 Beslut om att beslut enligt denna lag ska 

gälla även om det överklagas 

Lag 

(2003:778) 

10 Kap. 4 § 

FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

i 

brådskande 

fall RCB 

Räddningstjänst 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

B10 Beslut om eldningsförbud Förordning 

(2003:789) 

2 Kap. 7 § 

FC RC 

RCB 

 B10 är obsolet och skall raderas vid 

nästa revidering av 

Förbundsdirektionens delegeringordning 

   

B11 Besluta om brandskyddskontroll i 

särskilda fall enligt LSO 

3 Kap. 1 § 

LSO 3 kap. 

4 § 

FC RC 

RCB  
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Räddningstjänst 

Brandfarliga och explosiva varor 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

B15 Besluta om tillstånd för hantering och 

överföring av brandfarliga och explosiva 

varor 

Lag 

(2010:1011) 

om brand-

farliga och 

explosiva 

varor §§ 17-

20 

FC RC, StfRC, 

Bins, Bing  

 

B16 Beslut om föreläggande och förbud 

utifrån gjord tillsyn gällande 

brandfarliga och explosiva varor, dock 

inte förenat med vite eller rättelse på den 

enskildes bekostnad 

Lag 

(2010:1011) 

om 

brandfarliga 

och 

explosiva 

varor §§ 21 

första 

stycket, 25 

andra och 

tredje 

stycket 

 RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

i 

brådskande 

fall RCB  

B17 Besluta om godkännande av föreståndare 

i tillståndspliktig verksamhet med 

explosiva varor 

Lag 

(2010:1011) 

§ 9 

FC RC, StfRC, 

Bing, Bins 

B18 Beslut om att beslut enligt denna lag ska 

gälla även om det överklagas 

Lag 

(2010:1011) 

§ 35 

FC RC, StfRC, 

Bing, Bins, 

i 

brådskande 

fall RCB  
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IT 

 Ärendeslag Lagrum Delegat / 

Ersättare 

Vidare- 

delegering 

C1 Teckna licensavtal med 

programvaruleverantörer 

 FC IC 

C2 Teckna avtal/samverkansavtal gällande 

kopiatorer/skrivare och dylikt 

 FC IC 

C3 Utveckling av IT- och 

informationssystem 

 FC IC 

 


