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1 Företrädarskap 

1.1 Brådskande beslut 

1.1.1 Besluta i brådskande ärenden där 
nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

Ordförande/ 
1:e vice ordförande 

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 39 § 
Anmäls på nästa nämndsammanträde. 
Motivering till varför beslutet är brådskande, 
dokumenteras i beslutet. 

1.2 Företrädarskap 
  

1.2.1 Rätt att företräda nämnden bl.a. 
genom undertecknande av  
skrivelser på nämndens vägnar och 
att svara på skrivelser ställda till 
nämnden. 

Ordförande/ 
1:e vice ordförande 

 

 
1.2.2 

 
Besluta om förvaltningschefens 
uppdrag som ryms inom  
befintligt avtal och budget 

 
Ordförande 

 

 
1.2.3 

 
Underteckna avtal och överens- 
kommelser av icke principiell 
karaktär inom ramen för fastställd 
budget 

 
Förvaltningschef 

 



Regionala utvecklingsnämndens delegeringsbestämmelser enligt beslut 2023-01-19 
§ 6, RUN 2022/528 

2 

 

 

 
 

1.2.4 Söka bidrag från extern part och 
                                               teckna avtal i samband med  

bidragsansökningar 

Förvaltningschef Beslut får inte strida mot fastställd verksamhets- 
plan och budget 

 
 

1.2.5                                     Avge yttranden och svar till andra  
                                              myndigheter i tillsynsärenden 

Förvaltningschef 

 
 

1.2.6 Beslut vad gäller utlämnande av 
allmän handling som ska prövas av 
myndigheten enligt offentlighets- 
och sekretesslagen. 

Chefsjurist/ 
regionjurist 

Den enskilde ska informeras om möjligheten att 
begära myndighetens prövning och att det krävs 
ett skriftligt beslut av myndigheten för att  
beslutet ska kunna överklagas (OSL 6:3) 

 

 
1.2.7 
 
 

 
1.3 Vidaredelegering 

 
Teckna personuppgiftsbiträdes- 
avtal för nämndens räkning 

 
Förvaltningschef 

 

1.3.1 Vidaredelegera beslutanderätten till 
annan tjänsteman med stöd av 
kommunallagen (2017:725) 7 kap  
6 §. 

Förvaltningschef Gäller endast i den mån det inte står i kommen- 
tarsfältet att beslutet ej får vidaredelegeras.  
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering 
ska anmälas till förvaltningschef och till 
regionala utvecklingsnämnden. Dessa 
vidaredelegeringar ska vara skriftliga och ska 
publiceras på regionens intranät. 
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1.3.2 Besluta om behörigheter för 
verkställighetsbeslut 

Förvaltningschef Se särskild verkställighetsförteckning. 
 



Regionala utvecklingsnämndens delegeringsbestämmelser enligt beslut 2023-01-19 
§ 6, RUN 2022/528 

4 

 

 

 
 
 

2 Verksamhet   

2.1 Organisation 
  

2.1.1 

 

 

 

Besluta om mindre förändringar 
av verksamhetens omfattning och 
inriktning som inte är av 
principiell karaktär 

Förvaltningschef 

2.2 Projekt- och 
  

Projekt- och företagsstöden samt stöd till kom- 
företagsstöd 
samt stöd till 
kommersiell 
service 

mersiell service styrs av statliga förordningar 
och regleringsbrev vad avser formen. Aktuella 
förordningar: förordning om regionalt tillväxt-
arbete (2017:583), förordning (2003:596) om 
bidrag för Projektverksamhet inom den regionala 

                                               utvecklingspolitiken, förordning (2022:1468) 
                                                   om statligt stöd för att regionalt främja företag 
 förordning (2022:1467) om statligt stöd till 
 regionala investeringar, förordning (2000:284) 

om stöd till kommersiell service. Vidare ska 
 stöden innehållsmässigt ligga i linje med 
 Dalastrategin inklusive underliggande 
 agendor, EU-programmen för Norra 
 Mellansverige och Interreg Sverige-Norge 
 samt den nationella strategin. 
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2.2.1 Beslut om projektstöd under  
1 000 000 kr 

 
 
 
 

Förvaltningschef  
 
 
 
 
 
 
 

Rätten får inte vidaredelegeras till lägre än 
enhetschefsnivå. Projektstöd över 1 000 000 
kronor beslutas av regionala utvecklings-
nämnden. Projektansökningar där regionala 
utvecklingsnämnden är projektägare, ska 
beslutas av regionala utvecklingsnämnden. 
Beslutet delges regionstyrelsen, för att kunna 
utöva sin uppsiktsplikt. 

 
2.2.2 

 
Beslut om företagsstöd 

 
Förvaltningschef/ 
enhetschef Strategi och 
finansiering 

 
Enhetschefen för Strategi och finansiering 
har rätt att besluta om företagsstöd upp till 
500 000 kronor. Rätten får inte vidare-
delegeras till lägre än enhetschefsnivå. 
 

2.2.3 Beslut om utbetalning av  
projektstöd, företagsstöd, samt 
ändrings- och tilläggsbeslut 

Enhetschef Strategi och 
finansiering/förvaltnings- 
chef 

Delegeringen gäller i första hand till 
enhetschef Strategi och finansiering och i 
andra hand till förvaltningschef i de fall 
förhinder föreligger. 

 
2.2.4 

 
Beslut om stöd och utbetalning av 
stöd till kommersiell service samt 
ändrings- och tilläggsbeslut 

 
Enhetschef Strategi och 
finansiering/förvaltnings- 
chef 

 
Delegeringen gäller i första hand till 
enhetschef Strategi och finansiering och i 
andra hand till förvaltningschef i de fall 
förhinder föreligger. 
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3 Personal    

3.1 Bisyssla    

3.1.1 Beslut om godkännande av och 
förbud mot bisyssla för andra än 
förvaltningschef i enlighet med LOA, 
AB och internt fastställda regler 

Förvaltningschef Rätten får inte vidaredelegeras till lägre nivå än 
enhetschefsnivå. 
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4 Ekonomi    

4.1 Investeringar 

4.1.1 Investeringar överstigande 1 prisbas-
belopp och understigande 10 mnkr 
per objekt som inte är strategiska 
investeringar. 

Förvaltningschef En investering är en utgift avseende ett enskilt 
objekt eller genomförande av uppdrag, som både 
har en livslängd om minst 3 års varaktighet och 
uppgår till minst ett prisbasbelopp (exklusive 
moms). Ett investeringsobjekt kan inkludera 
sammanhängande tjänster. 
 
Investeringar över 50 mnkr beslutar fullmäktige 
om. Strategiska investeringar och investeringar 
mellan 10 och 50 mnkr beslutar respektive 
nämnd om. 

4.2 Upphandling 

4.2.1 Beslut om uppdrag till upphand- 
lingsavdelningen att göra upp- 
handling för förvaltningens  
räkning. 

Förvaltningschef/ 
enhetschef 

Inom ramen för förvaltningens/enhetens budget 
och överordnade beslut. 
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4.2.2 Fastställa upphandlingsdokumenten 
för upphandlingar inom förvaltning-
ens ansvarsområde efter samråd med 
upphandlingschef eller avtalschef i 
enlighet med lag om offentlig 
upphandling (LOU) 

Förvaltningschef/ 
enhetschef 

 

 
4.2.3 

 
När det är fråga om avropningsbart 
ramavtal: Fatta beslut om tilldelning 
och underteckna ramavtalet inklusive 
att sluta avtal med inköpscentral om 
att sköta upphandlingen. 

 
Upphandlingschef/ 
avtalschef 

 
Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap. 4-7 §§ 
lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter 

 
4.2.4 

 
När det inte är fråga om ram- 
avtal: Fatta beslut om tilldelning, 
underteckna köpeavtal inklusive att 
sluta avtal med inköpscentral om att 
sköta upphandlingen. 

 
Upphandlingschef/ 
avtalschef 

 
Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap. 4-7 §§ 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

 
4.2.5 

 
Avbryta pågående upphandling 
eller häva pågående avtal på  
förekommen anledning 

 
Upphandlingschef 

 
Efter konsultation med rättsavdelningen. 
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4.3 Fordringar 

4.3.1 Besluta om nedskrivning och avskriv-
ning av fordringar upp till ett belopp 
maximerat till två prisbasbelopp per 
gäldenär. 

Ekonomidirektör 
 

4.4 Gåvor 
   

4.4.1 

 

 

 

 

4.5 Försäkringar 

4.5.1 

Besluta om mottagande av gåvor till 
förvaltningens verksamhet som uppgår 
till minst 1/100 prisbasbelopp och 
högst två prisbasbelopp 

 

 

Undertecknande av försäkringsavtal. 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

Förvaltningschefen med 
kontrasignering av den 
som regiondirektören 
har utsett. 

Beslut om mottagande av gåvor som 
understiger 1/100 prisbasbelopp utgör 
verkställighetsbeslut som får beslutas av 
enhetschef 

 

 

Respektive nämnd ansvarar för beslut om 
förändrade försäkringsvillkor. Kostnaden för 
egendomsförsäkring belastar den nämnd som 
ansvarar för egendomen. Fråga om egendom 
ska vara försäkrad eller inte, ankommer på 
regionstyrelsen att besluta.  
 
Försäkringssamordnare är regiondirektör eller 
den som regiondirektör har vidaredelegerat 
uppgiften till. 


