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Kommunkansliet 

Dnr KS 2022/0002 

Datum 2022-05-20 

  

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen 
 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteman 
enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2019-11-20, § 13:10, senast 
reviderad rev. 2021-05-31, § 6:21). Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns 
tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.  
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa 
från det datum då sökanden fått del av beslutet.  
 
Tf Upphandlingschef har 2022-05-19 beslutat om förlängning av avtal D-nr 2019-L Täljö-Gottsunda 
Dagvatten, till och med 2023-07-09, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 
5.8. 
 
Tf Upphandlingschef har 2022-05-10 beslutat om avbrytandebeslut D-nr 2021-A4 Avrop 
Projektledare exploatering, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5.6. 
 
 
Kommundirektören har 2022-05-11 tecknat nytt avtal D-nr 2021-63 Säkerhetsbesiktning av 
kommunala fastigheter och verksamhetslokaler Söderberg & Partners Insurance Consulting, i 
enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5.1. 
 
Kommundirektören har 2022-04-26 tecknat nytt avtal D-nr 2021-56D Brandskydd och 
livräddningsutrustning TMP Alarm AB, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 
5.1. 
 
Kommundirektören har 2022-05-10 beslutat om en Tf. förvaltningschef för Kultur-och 
fritidsförvaltningen fr.o.m. 2022-05-12 – 2022-05-22. Dnr KS 2022/0009 
Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion. 
 
Kommundirektören har 2022-05-10 beslutat om en Tf. chef för upphandlings-och inköpsenheten 
fr.o.m. 2022-04-26 – 2022-05-22. Dnr KS 2022/0009 
Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion. 
 
Kommundirektören har 2022-05-09 beslutat om en Tf. avdelningschef Administration och Juridik 
fr.o.m. 2022-05-12 – 2022-05-22. Dnr KS 2022/0009 
Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion. 
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Tf Kanslichef har 2022-05-13, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning p 1.7, beslutat 
att avslå begäran om utlämnande av allmän handling. 
Dnr KS 2022/0144 
 
Kanslichefen har 2022-05-12, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning p 1.7, beslutat 
att avslå begäran om utlämnande av allmän handling. 
Dnr KS 2022/0136 
 
Kanslichefen har 2022-05-11, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning p 1.7, beslutat 
att avslå begäran om utlämnande av allmän handling. 
Dnr KS 2022/0143 
 
Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningens område under perioden 
2022-03-08 – 2022-04-20  
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Expedieras 
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