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Kommunfullmäktiges möjlighet att delegera beslutsfattande

 Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen 

eller regionen, främst 

 

   1. mål och riktlinjer för verksamheten, 

   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 

   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 

   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 

   5. val av revisorer, 

   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

   7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 

   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och 

   9. extra val till fullmäktige. 

 

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden. Ärenden som anges ovan eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras 

av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna. 



Beslutnderätt delegerad från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen: 

 

 

1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 

angivit 

 

2. förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

 

3. inrätta utskott och att utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen, 

  

 

4. omfördelning av anslag upp till 500 000 kronor inom investeringsbudgeten 

 

5. ge startbesked för investeringar överstigande 500 000 kronor beslutade av 

kommunfullmäktige 

 

6. uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en anställd hos kommunen att besluta på 

styrelsens (nämndens) vägnar i ett visst ärende, dock inte i de fall som avses i 

kommunallagen (2017:725) kap 6 § 38 samt kap 7 § 54 

 

7. utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen, 

 

8. köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 

plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av 

kommunfullmäktige fastställda andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

 

9. i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt 

 

10. i sådana mål och ärenden där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 

talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 

ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 

11. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också 

besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 

behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 

12. inrättandet av nya befattningar under förutsättning att ekonomiskt utrymme finns i 

budget  

 

13. dra in befattningar. 

 

 

14. besluta om antagande och upphävande av detaljplaner som inte strider mot 

översiktsplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) kap 5, § 27, 38 

 

15. i enlighet med Miljöbalken (1998:808) 16 kap 4 § tillstyrka tillståndspliktiga 



vindkraftsanläggningar i områden som pekats ut som möjliga för vindkraft i 

översiktsplanen. 

 

16. ansvara för Nordmalingsförslag och genomföra förändringar av administrativ 

hantering 


