
Styrprinciper för Mölndals stad
Antaget av kommunfullmäktige den 18 november 2020, §152, och reviderat av kommunfullmäktige 
den 17 november 2021, §152.
I styrprinciperna regleras översiktligt relationerna mellan 
de politiska organen, förvaltningarna och stadens chefer 
avseende ansvar för måluppföljning, ekonomi, personal 
och intern kontroll. Vidare fastställs principer för intern 
service, fastighetsförvaltning, förhyrning av externa 
lokaler, inköp och upphandling av varor och tjänster, 
extern försäljning och intern tvistlösning. Syftet med 
styrprinciperna är att skapa en sammanhängande modell 
för att klargöra ansvar och befogenheter samt erhålla en 
effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk 
hushållning. 

Styrprinciperna är antagna av kommunfullmäktige. 
De utgör ett komplement till lagstiftningen och ska läsas 
ihop med övriga styrdokument i Mölndals stad.

1 Ledningsfilosofi
Stadens ambition är att den kommunala verksamheten ska 
utvecklas och präglas av framsynt planering och god hus-
hållning samt att den ska resultera i en samhällsservice som 
stämmer väl med kommunmedlemmarnas behov och lever 
upptillkravenistadensbemötandeplan.Förattlyckasefter-
strävar Mölndals stad en löpande dialog med dem som bor och 
verkarikommunen,rörandefrågordärdetfinnsmöjlighetatt
påverka. Detta kan bland annat ske i enlighet med den policy 
som tagits fram för medborgardialog.

Kommunfullmäktigebeslutaromövergripandestrategier
eller förhållningssätt för att skapa helhetssyn och stödja nämn-
der na i deras uppgift att inom givna ekonomiska ramar driva 
en effektiv verksamhet. Utgångspunkten är en tydlig fördel-
ning av ansvar och befogenheter inom nämndernas verksamhet 
och en enhetlig styrning i gemensamma övergripande frågor.

Med stadsövergripande frågor avses i dessa principer frågor 
som angår samtliga förvaltningar medan förvaltningsöverskri-
dandefrågorberörfleränenförvaltning.Förvaltningsöver-
gripan de frågor berör en hel förvaltnings verksamhetsområde. 

2 Ansvarsprinciper
2.1 Kommunfullmäktige

Fullmäktige är det högsta politiska organet och prövar frågor av 
principiell beskaffenhet eller stor ekonomisk vikt. Fullmäktige 
prövar också förändringar i den politiska organisationen. För-
slag till ny verksamhet av större omfattning prövas i budget eller 
särskilt av fullmäktige. Detsamma gäller nedläggning av väsent-
lig verksamhetsgren. I tveksamma fall ska nämnd låta kommun-
styrelsen pröva om fullmäktiges ställningstagande behövs. 

2.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsenskaledaochsamordnaförvaltningenav
stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet.Kommunstyrelsenskaocksåhauppsiktöver
denkommunalaverksamhetsombedrivsistadenshel-eller
delägda bolag, gemensamma nämnder och kommunalförbund.

Styrelsen får utfärda riktlinjer och lämna råd, anvisningar 
och förslag till åtgärder till övriga nämnder. Styrelsen får dock 

inte fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, 
tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

Kommunstyrelsensuppgifteriövrigtframgåravdess
reglemente.

2.3 Nämnd

Nämnd ska genomföra sin verksamhet enligt reglemente, gäl-
lan de lagstiftning, de av fullmäktige uppsatta målen och inom 
tilldelad ekonomisk ram. I sitt arbetssätt ska nämnd följa de styr-
dokument och övriga direktiv som beslutats av fullmäktige eller 
kommunstyrelsen. Nämnd ska i sin planering beakta att kom-
munstyrelsens uppdrag kan innebära begränsningar för nämnds 
befogenheter inom sina reglementsenliga områden. Nämnd får 
inte fatta beslut i frågor som fullmäktige exklusivt överlämnat 
tillkommunstyrelsen.Därutöverskanämndföljadessastyr-
principer med angivna begränsningar i nämnds befogenheter.

2.4 Förvaltningar

I nämndernas reglementen framgår vilken förvaltningsorga-
nisation som står till respektive nämnds förfogande. Medar-
betarna på förvaltningarna ska med framåtsyftande planering, 
omvärldsbevakning inom sina respektive fackområden och 
strategiska överväganden driva den dagliga verksamheten. De 
ska förse nämnderna med beslutsunderlag, föreslå verksam-
hetsförbättrande förändringar, verkställa politiskt fattade beslut 
samt fatta beslut som delegerats till dem av ansvarig nämnd. 

Medarbetarna ska, inom givna ramar, ansvara för att verk-
samheten bedrivs professionellt och ska i sitt uppdrag vara 
sakliga och opartiska.  

Kommunstyrelsensstadsledningsförvaltningharensärställ-
ning bland förvaltningar och ska bistå kommunstyrelsen och 
stadsdirektören att leda, samordna och ha uppsikt över verk-
samheterna i Mölndals stad. Stadsledningsförvaltningen ska 
inom sitt expertområde ge stöd och råd till övriga förvaltningar. 

2.5 Stadsdirektör 

Stadsdirektören leder, samordnar och följer upp stadens arbete i 
stadsövergripande frågor. Stadsdirektören har den ledande ställ-
ningen bland de anställda och är chef över förvaltningscheferna.  

Stadsdirektören utses av kommunstyrelsen och ansvarar 
förverkställighetenavkommunstyrelsensuppdrag.Kommun-
styrelsen ska i en särskild instruktion närmare fastställa stads-
direktörens uppgifter och hur kommunstyrelsens förvaltning 
ska ledas. 

2.6 Förvaltningschef

Förvaltningschef har nämnd som uppdragsgivare i verksam-
heten men svarar också gentemot stadsdirektören för hela 
stadens utveckling och samordning i gemensamma frågor. 
Förvaltningschef ansvarar för att nämnds löpande förvaltning 
sker enligt gällande lagstiftning samt de mål och styrdokument 
som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd antagit. 
Förvaltningschef ska kontinuerligt informera nämnd och stads-
direktör om väsentligheter i förvaltningens verksamhet.



2.7 Chef

Chef inom staden har under förvaltningschef ansvar för att 
politiska beslut blir verkställda. Chef förutsätts känna till de 
begränsningar i befogenheter som framgår av kommunal lagen, 
dessa styrprinciper och övriga styrdokument samt de mål 
som kommunfullmäktige eller nämnd antagit och som berör 
chefens verksamhetsområde. Chef ska kontinuerligt informera 
överordnad chef om väsentligheter i avdelningens eller enhetens 
verksamhet. Med chefskap följer ett delegerat ansvar för verk-
samhet, ekonomi och personal.

3 Verksamhet
3.1 Utgångspunkt för styrning av de kommunala verksamheterna

Stadens verksamheter ska utgå från de krav som ställs på 
staden enligt gällande lagstiftning och från de direktiv som 
fullmäktige beslutat om i budget. Strävan ska vara att utifrån 
givna resurser skapa största möjliga nytta för medborgare och 
brukare samt skapa god kvalitet på de tjänster som tillhanda-
hålls. Stadens varumärkesplattform beskriver ett vägledande 
förhållningssätt.

Med ledning av Mölndal Vision 2022 antar fullmäktige mål 
för utveckling av vissa verksamheter i budget och plan. Varje 
nämnd ska därutöver anta egna mål och enligt stadslednings-
förvaltningens anvisningar upprätta verksamhetsplan för det 
egnaansvarsområdet.Resultatenföljsårligenuppistadens
årsredovisning och i nämndernas verksamhetsberättelse. 
 Prognostiserade avvikelser rapporteras enligt 4.2.

3.2 Överlämnande av kommunal verksamhet till privata utförare

Kommunstyrelsen,ellernärsåkrävsfullmäktige,kanbesluta
att skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till 
 privat utförare. Ärenden av mindre omfattning får dock beslu-
tas av nämnd. För verksamhet som lämnats över till privat 
utförare antar fullmäktige för varje mandatperiod ett program 
med mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och 
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Principerna för stadens interna service framgår av avsnitt 7. 

4 Ekonomi 
4.1 Befogenheter och ansvar

• Fullmäktige fastställer den budget inom vilken verksam-
heten ska bedrivas och alla kostnader täckas.

• Stadens budget läggs på nivån verksamhetsområde och
anslagen benämns kommunbidrag. Omfördelning av
medel mellan kommunbidragsområden inom samma
nämnd prövas av kommunstyrelsen.

• Kommunbidraglämnasilöpandepriser.Nämndbärså-
ledes det fulla ansvaret för att inom givet kommunbidrag
täckafaktiskinflationochförändradelönekostnader.

• Anslagförinvesteringsprojektlämnassomregelibudge-
ten, men kan villkoras med ytterligare prövning i kom-
munfullmäktige eller kommunstyrelsen.

• Kommunstyrelsensvararförstadensfinansförvaltning.
Leasing får användas enligt ramavtal eller efter särskilt
godkännande enligt kommunstyrelsens riktlinjer för med-
elsförvaltning.

• Taxor och lagreglerade avgifter fastställs av fullmäktige,
såvida inte fullmäktige beslutat annorlunda. Fullmäktige

kan delegera rätten till nämnd att besluta om avgifter 
för tjänster och nyttigheter som inte avser myndighets-
utövning eller är av principiell beskaffenhet eller annars 
avstörrevikt.Avgiftsnivånskasättasenligtsjälvkost-
nadsprincipen och får uppräknas en gång per år. Uppräk-
ningen får ske med motsvarande procentuella förändring 
som konsumentprisindex eller prisbasbelopp för den 
aktuella perioden om inte annat framgår av kommunfull-
mäktiges taxebeslut. 

• Kommunstyrelsenharbefogenhetattbeslutaombudget-
justeringar mellan nämnder som är av teknisk karaktär
eller initieras efter överenskommelse mellan berörda
nämnder. Vid behov av omdisponering av medel mellan
kommunbidragsområden prövas det av kommunstyrelsen
efter framställan från berörd nämnd.

Nämnd har resultatansvar per kommunbidragsområde. 
Resultatansvaretskasålångtmöjligtkopplastillutförandet
av verksamheten så att budgeterade mål, prestationsmått och 
servicenivåer uppfylls. Totalt tilldelade kommunbidrag utgör 
den yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive 
nämnds verksamhetsområde och är överordnat beslut om 
servicenivå och kvalitetsutfästelser. Överskridande av totalt 
tilldeladekommunbidragskaföljarutinenenligt4.2.Avvikel-
ser mellan kommunbidragsområden ingår i sedvanlig uppfölj-
ning i samband med bokslut, se vidare avsnitt 4.3. Begäran om 
tilläggsanslag för löpande driftsändamål ska inte förekomma.

Utöver resultatansvaret har nämnd även ansvar för till-
gångar och skulder. Detta ansvar omfattar bland annat faktu-
reringsrutiner, leverantörsbetalningar och vård av inventarier. 
Ansvaretsynliggörsocksågenominternakapitalkostnaderi
form av avskrivning och intern ränta. Särskild kompensation 
i budget med hänsyn till förändringar i kapitalkostnaderna 
lämnas som regel inte.

Nämnd ansvarar för att internbudgetar upprättas för varje 
kommunbidragsområde.

Respektiveförvaltningschefskalöpanderapporteratillsin
nämnd om ekonomin och måluppfyllelser. Nämnd har mot-
svarande rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen som 
bestämmer hur och när rapporter ska lämnas.

Chefer och andra verksamhetsansvariga på förvaltningarna 
ska planera, budgetera och följa upp kostnader, intäkter, mål 
och prestationer. Med verksamhetsansvaret följer rätten att 
fatta inköpsbeslut i enlighet med av fullmäktige och kommun-
styrelsens antagna styrdokument avseende upphandling samt 
i enlighet med respektive nämnds delegeringsordning. Med 
verksamhetsansvarig avses som regel beslutsattestant.

4.2 Åtgärd vid avvikelse från budget avseende ekonomi och 
måluppfyllelse

Förvaltningschef ska i samband med presentation av ekono-
miska rapporter förklara prognostiserad budgetavvikelse. Visar 
rapporten ett befarat och väsentligt underskott mot budget ska 
förvaltningschefen, senast inför nämndens nästkommande 
möte, lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås senast 
inom pågående budgetår. 

Nämnden ska vid sitt påföljande sammanträde besluta om 
de förslag som lagts fram av förvaltningschefen. Beslutet 
ska leda till att nämndens verksamhet hålls inom budgeterat 



ekonomiskt utrymme och sträva efter att antagna mål uppnås 
inom fastställd tidsram. Om nämnden har ett eget kapital kan 
det övergångsvis få utnyttjas. Nämndens beslut om åtgärder 
ska omgående anmälas till kommunstyrelsen för kännedom. Då 
detfinnsgällanderestriktionerförattanvändaegetkapital,ska
nämnden begära kommunstyrelsens tillstånd.

Med väsentligt underskott menas en avvikelse som över-
skrider0,5procentavnämndenskommunbidrag.Avvikelser
understigande 2 miljoner kronor behöver aldrig anmälas. Om 
prognosen för nämnderna som helhet inte kan hanteras inom 
budgeterat resultat, kan kommunstyrelsen under innevarande 
budgetår besluta att sänka gränsen för när en plan för att 
åtgärda underskott ska rapporteras.

Förvaltningschefen är skyldig att i protokollet ge sin mening 
tillkänna i fråga om förslag som bedöms leda till underskott 
jämfört med budget. Detta protokoll ska anmälas till kommun-
styrelsen för kännedom.

4.3 Resultatreglering

Resultatetförettkommunbidragsområdeskasomprinciphelt
överföras till nästa år. I praktiken sker detta genom att nämn-
dernas ackumulerade avvikelser mot budget registreras i en 
sidoordnad förteckning och benämns internt eget kapital.

Resultatetgranskasisambandmedbokslutsarbetet(bok-
slutsberedning) och kan jämkas med hänsyn till utförd 
prestation, särskilt beslut eller motsvarande. Inriktningen är att 
verksamhet ska bedrivas så att resultatminus inte uppkommer. 
Harettresultatminusändåuppståtttäcksunderskottetfrån
nämndens eget kapital. Saknas eget kapital uppstår en skuld 
som ska täckas under kommande år. Bokslutsberedningen före-
slår efter prövning vilket resultat som ska föras över till kom-
mandeår.Kommunstyrelsenbeslutaromresultatöverföringen
och eventuella begränsningar för nyttjande av eget kapital.

Nämndkanomdisponeraegetkapitalmellankommun-
bidragsområdena och beslutar om intern tillämpning av 
resultat reglering och eget kapital.

4.4 Investeringsverksamhet

Anslagbeviljasperinvesteringsprojekt.Investeringarmed
gemensamt ändamål kan få samlingsanslag för nämnds egen 
prioritering mellan projekt. Det totala anslaget för projekt som 
löperöverfleraårfastställsdåprojektetingårmednågondeli
årsbudgeten.

För investering i inventarier får varje nämnd ett årligt 
ramanslag. Detta belopp utgör gränsen för nämnds satsning på 
inventarier.Anskaffningsbeslutskaalltidutgåfrånvadsomär
ekonomiskt mest fördelaktigt för staden och oberoende av upp-
delningenmellandrift-ochinvesteringsbudget.Redovisningav
investering ska ske enligt god redovisningssed. Vid leasing ska 
kalkylervisaekonomiskafördelarjämförtmedegenfinansiering.

Nämnd måste inom ordinarie kommunbidrag täcka de 
interna kapitalkostnader som uppstår till följd av en investering. 
Eventuell kompensation prövas i budget.

Eftergenomförtinvesteringsprojektskaprojektetslutredo-
visastillkommunstyrelsenomdentotalainvesteringenöver- 
stiger 10 miljoner kronor eller projektets avvikelse mot budge-
teratbeloppärstörreän15procent.Kommunstyrelsenavgör
om respektive slutredovisning ska överlämnas till fullmäktige.

Kommunstyrelsenharbefogenhetattunderlöpandebudget år 
omprioritera mellan olika investeringsanslag eller inom ramen 
för årets totala investeringsutrymme. Då fullmäktige har bevil-
jattotalanslagförettflerårigtprojektkankommunstyrelsen,
om den likvida situationen så medger, besluta om tidigarelägg-
ningavdedelarsomfinnsupptagnaunderplanåren.

5. Redovisning och intern kontroll
5.1 Redovisning

Redovisningskerenligtlagenomkommunalbokföringoch
redovisning samt övrig tillämplig lagstiftning, god redovis-
ningssed och normering för kommunal sektor. Stadslednings-
förvaltningen tolkar och fastställer tillämpningen för Mölndals 
stad samt utfärdar interna regler och anvisningar.

Den interna redovisningen ska följa stadens ekonomimodell. 
Förvaltningarnaansvarartillexempelförattdenflerdimen-
sionella kodplanen används konsekvent och genomtänkt inom 
stadens alla verksamheter.

5.2 Intern kontroll

Nämnd ansvarar för att den interna kontrollen är ändamålsenlig 
och tillräcklig.

Denövergripandedefinitionenpåinternkontrollärenpro-
cess, där såväl den politiska som den professionella ledningen 
samt övrig personal samverkar. Processen utformas för att med 
rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitligfinansiellrapporteringochinformationom

verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer

med mera
I syfte att undvika onödigt höga kostnader för den interna 

kontrollen, bör nämnderna eftersträva att de interna kontroll-
systemen integreras med den ordinarie organisationen och 
dessprocesser.Rollfördelningochinnehålldefinierasisärskilt
reglemente.

6 Personal
Kommunstyrelsenskaiegenskapavpersonalorgantahandom
frågor som rör förhållandet mellan staden som arbetsgivare och 
dessarbetstagare.Kommunstyrelsenkandärförtecknakollek-
tivavtal som rör förhållandet mellan arbetstagarorganisationer 
och staden som arbetsgivare. Detta sker med bindande verkan 
förstaden.KommunstyrelsenkanlämnaiuppdragtillSveriges
KommunerochRegioner(SKR)attingåcentralakollektivavtal.

Kommunstyrelsenförhandlarenligtgällandelagstiftningom
förhandlingsrätt inom andra nämnders verksamhetsområden, 
utom vad som gäller 11–14 och 38 §§ lagen om medbestäm-
mandeiarbetslivet.Kommunstyrelsenbeslutaromstridsåt-
gärd.

Vid osäkerhet i tolkning och tillämpning av lag, avtal och 
andra bestämmelser som rör förhållandet mellan staden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare är det kommunstyrelsen som 
ytterst avgör frågan. Det gäller även i frågor om omplacering 
av personal mellan stadens nämnder.

Nämndanställersinpersonalochhardetfullaarbetsgivar-
ansvaret med tillämpning av gällande lagar, avtal och centrala 
riktlinjer.Kommunstyrelsenanställerdockförvaltningschefer. 



Tillsättningen av förvaltningschef sker efter samråd med 
nämnds presidium och med stadsdirektören. Förändringar inom 
en förvaltnings organisationsstruktur beslutas av nämnd.

Kommunstyrelsenfastställerårligenutrymmeförlöne-
revision och avgör inom vilka områden staden ska ha enhetlig 
arbetsgivarpolitik och tillämpning.

Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret för sina 
medarbetare. Nämnden kan skriftligen fördela det konkreta 
arbetsmiljöarbetet till förvaltningschef. Även om arbetsmiljö-
uppgifter fördelas kvarstår det övergripande arbetsmiljöansvaret 
för nämnden.

Förvaltningschef ska på uppdrag av nämnden säkerställa att 
arbetsmiljökraven uppfylls inom förvaltningen, att riskbedöm-
ningar görs kontinuerligt inför föreslagna förändringar och att 
lag, föreskrifter, avtal och styrdokument följs. Nämnd svarar 
fördenårligauppföljningenavdetsystematiskaarbetsmiljö-
arbetet enligt förvaltningens anvisningar. Förvaltningschefen 
kan i sin tur skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifterna inom 
sinförvaltning.Avdelningscheferkanskriftligenfördela
arbetsmiljö uppgifter till sina enhetschefer. Chef kan returnera, 
alla eller delar av, sina tilldelade arbetsmiljöuppgifter, om che-
fen inte anser sig ha resurser, befogenheter eller kompetens för 
att bedriva sina tilldelade arbetsmiljöuppgifter. 

7 Intern service
7.1 Intern service, resursfördelning och relationsprinciper 
Verksamheternas behov av lokaler, lokalvård, måltider, IT, tele-
foni och transporttjänster ska primärt fullgöras genom service-
förvaltningenochstadsledningsförvaltningensfastighets-och
IT-avdelningar.Följandestyrprinciperärocksåtillämpligapå
liknande relationer inom andra områden i staden. 

Nämnd tilldelas resurser av fullmäktige för att kunna avropa 
interna tjänster. Grunden för detta är att kostnaderna ska 
redovisas på rätt ställe och avsikten är också att det ska skapa 
kostnadsmedvetenhet och incitament för att inte avropa mer än 
nödvändigt.

Intern leverantör får maximalt höja priser, utöver överens-
komna kvalitetsförbättringar, enligt den grundkompensation för 
priser och löner som tillämpas i budgeten. Behov utöver detta 
ska redovisas i god tid i budgetarbetet och ingå i prioritering-
arna vid tilldelning av utgiftstak. Vid byte av fördelningsprinci-
per sker i regel motsvarande justering av kommunbidragen.

Relationenmellanleverantörochbeställareskaigrunden
bygga på samarbete för gemensamma mål. Samarbetet ska 
haetttydligtmedborgar-ochbrukarfokusdärdetärrelevant.
Parterna förutsätts sinsemellan uppföra sig affärsmässigt och 
professionellt. Löpande beställningar ska registreras i ärende-
system. Mera omfattande leveranser kräver skriftliga över-
enskommelser. Prissättningen ska vara transparent och kunna 
jämföras med marknaden i övrigt. Den interna leverantören 
fastställer vid behov en standard eller ett standardsortiment 
efter samråd med beställaren. Interna prissättningar ska utgå 
från att verksamheternas kostnadsredovisning måste kunna 
motiveras vid avgiftssättning enligt självkostnadsprincipen och 
beräkning av ersättning till fristående aktörer.

Debitering av internt köp ska ske om värdet av varan eller 
tjänsten står i rimligt förhållande till kostnaden för själva debi-
teringsarbetet. Intern fakturering av låga belopp ska undvikas.

Faktureringavinternvaraellertjänstgörsavdenleve-
rerande parten. Intern vara eller tjänst som tillhandahålles 
regelbundet faktureras och redovisas per månad för att ge 
korrekt månadsrapportering eller avseende lägre belopp enligt 
överenskommelse. Bokföring av interna mellanhavanden 
avslutas helt per årsbokslut. Intern fakturering eller kostnads-
fördelning får endast avse innevarande år.

De interndebiteringar som fastställs årsvis ska av adminis-
trativa effektivitetsskäl debiteras genom automatisk belastning 
i bokföringen.

7.2 Konkurrensutsättning av intern service

Deninternaservicenkankonkurrensutsättas.Kommunstyrelsen, 
eller när så krävs fullmäktige, beslutar då om extern utförare 
fåranlitasiställetförstadensegnaresursinsatser.Kommun-
styrelsen prövar frågan efter framställan från den nämnd som 
vill konkurrensutsätta stadens interna service och istället själv 
ansvara för anlitande av extern leverantör. 

Nämnd ansvarar för stadens förhandlingsskyldighet enligt 
lagenommedbestämmandeiarbetslivet(MBL).Vidupphand-
ling och drift ska stadens vedertagna kvalitetsnivåer upprätt-
hållas. 

Uppsägning eller förändring av intern tjänst som påverkar 
budgetramarna ska, med god framförhållning och dialog, ske 
enligt överenskommelse eller absolut senast vid utgången av 
april före budgetåret. I relationerna mellan intern leverantör 
och nämnd ska stadens bästa sättas före utfallet hos resultaten-
het eller nämnd.

8 Fastighetsförvaltning 
8.1 Köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och 
bostadsrätter

Kommunstyrelsenföreträderstadensomägareavstadens
fastigheterochbostadsrätter.Kommunstyrelsenansvararockså
för den strategiska samordningen av verksamheternas behov av 
lokalersamtinvesteringarochunderhållavstadenslokal-och
fastighetsbestånd. 

Avkommunstyrelsensreglementeframgårvilkaavkom-
munstyrelsensutskottsomberederfastighets-ochlokalären-
den.Avkommunstyrelsensdelegeringsordningframgårivilken
mån kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt till utskott 
eller anställd. 

Förvaltningen av fastigheter och lokaler delas mellan 
följand   e verksamheter.

• stadsbyggnadsförvaltningensmark-ochexploaterings-
avdelning(somlyderunderkommunstyrelsensplan-
och exploateringsutskott)

• stadsledningsförvaltningensfastighetsavdelning(som
lyder under kommunstyrelsens lokalstrategiska utskott).

• tekniskaförvaltningen(somlyderundertekniska
nämnden)

• serviceförvaltningen(somlyderunderservicenämnden)
Stadsbyggnadsförvaltningensmark-ochexploateringsavdel-

ningen ansvarar för att planera och genomföra den långsiktiga 
ochstrategiskaanvändningenavstadensmark.Mark-och
exploateringsavdelning hanterar också köp och försäljning av 
stadensfastigheter.Vidareförvaltarmark-ochexploaterings-
avdelningen obebyggd planlagd kvartersmark, bebyggd plan-



lagd kvartersmark som inte utgör verksamhetslokaler samt icke 
planlagdmark(stadensmarkreserv).Mark-ochexploaterings-
avdelningen kan uppdra åt tekniska förvaltningen respektive 
fastighetsavdelningen att förvalta fastigheter som omfattas av 
plan-ochexploateringsutskottetsansvarsområde.

Tekniska förvaltningen förvaltar planlagd allmän platsmark, 
gator, torg, parkeringsplatser och tekniska anläggningar såsom 
pumpstationer, tryckstegringsstationer, vattenverk och anlägg-
ningarpåKikåsavfallsanläggning.Tekniskaförvaltningenska
också,påuppdragavstadsbyggnadsförvaltningensmark-och
exploateringsavdelning,förvaltaickeplanlagdmark(stadens
markreserv) avseende stadens skogsinnehav och naturmark.

Stadsledningsförvaltningens fastighetsavdelning förvaltar 
stadens verksamhetslokaler, bostadsrätter och förhyrda lokaler 
och ska strategiskt samordna verksamheternas behov av lokaler 
(lokalförsörjningen).Fastighetsavdelningenhanterarocksåköp
och försäljning av stadens bostadsrätter. Fastighetsavdelningen 
skavidare,påuppdragavmark-ochexploateringsavdelningen,
förvalta bebyggd planlagd kvartersmark som inte utgör verk-
samhetslokaler. 

Serviceförvaltningen ska på uppdrag av stadsledningsför-
valtningens fastighetsavdelning utföra fastighetsskötseln inom 
fastighetsavdelningens ansvarsområde.  

8.2 Förhyrning av externa lokaler

Stadsledningsförvaltningens fastighetsavdelning företräder 
stade   n vid tecknande, omförhandling och avvecklande av avtal 
förexterntinhyrdalokaler.Avkommunstyrelsensdelegerings-
ordningframgårnärförhyrningenkräverbeslutavkommun-
styrelsen,desslokalstrategiskautskottelleranställd.Avgörande
förbeslutsbehörighetenärhurmycketstadenstotalahyres-
åtagande påverkas genom förhyrningen. Som hyreskostnader 
räknas förutom hyra, även media, underhåll samt ersättningar 
förgjordainvesteringar,lokalanpassningarochliknande.För-
längningavhyresavtalsomintetidigareprövatsikommun-
styrelsen ska jämställas med ett nytt hyresavtal.  

9. Köp och försäljning av tjänster och varor
9.1 Inköp- och upphandling av varor och tjänster 

Kommunstyrelsenlederochsamordnarstadensinköps-och
upphandlingsverksamhet av varor och tjänster samt tillser att 
stadenharengemensamstrategiskocheffektivinköps-och
upphandlingsprocess. 

Stadsledningsförvaltningens upphandlingsenhet ska i dialog 
med förvaltningarna säkerställa en ändamålsenlig och effektiv 
inköpsorganisation. 

Förvaltningarna ska ha en god framförhållning gällande sitt 
inköpsbehov. Förvaltningens samlade upphandlingsbehov för 
nästkommande kalenderår ska i god tid kommuniceras till upp-
handlingsenheten för fastställande av årlig upphandlingsplan.  

Upphandlingsenheten ansvarar för att bistå förvaltningarna 
med rådgivning, information och utbildning avseende inköps-
relaterade frågor. Upphandlingsenheten ansvarar vidare för 
genomförandet av upphandlingar och förnyade konkurrens-
utsättningar av varor och tjänster över 100 000 kronor i nära 
samverkan med berörd verksamhet. Övriga upphandlingar 
genomförs genom förvaltningarnas egen försorg. Vid särskilt 
önskemål kan förvaltning efter överenskommelse med upp-

handlingsenhetengenomföranämndspecifikupphandlingäven
över 100 000 kr under förutsättning att tillräcklig kompetens 
finnsiverksamhetenalternativtanlitasexternt.

Upphandlingsenheten bidrar i upphandlingsförfarandet 
med upphandlingsmässig kompetens och verkar för att upp-
handlingar genomförs på ett affärsmässigt och korrekt sätt 
i linje med stadens övergripande mål och strategier. Berörd 
förvaltning ansvarar för medverkan med tillräckliga resurser, 
sakkunskap och verksamhetskompetens för att beskriva krav, 
kriterier, funktion och annan information som är relevant för 
upphandlingen. 

Chef ansvarar för att de medarbetare som givits befogenhet 
att göra inköp och/eller göra beställningar utifrån ramavtal har 
nödvändig kunskap om gällande lagstiftning och om stadens 
interna regler på området. 

Förvaltningarna ska ha en effektiv kontroll över sina inköp 
och ska operativt följa upp inköpen samt genomföra åtgärder 
för att styra mot korrekta och kostnadseffektiva inköp. 

Upphandlingsenheten ansvarar för strategisk uppföljning av 
stadens upphandlade varor och tjänster. 

9.2 Extern försäljning

Extern försäljning får endast ske inom ramen för den kom-
munalabefogenhetenochdådetfinnsettnaturligtsamband
till förvaltningens reguljära verksamhet. Prissättning och 
uppträdandevidexternförsäljningskaalltidskepåettaffärs-
mässigt sätt. Prissättning ska ske enligt självkostnadsprincipen 
såvida inte annat framgår av lag eller om försäljningen ingår 
som ett led i förvaltningen av stadens fasta och lösa egendom.

10 Tvist
Uppstår oenighet mellan nämnder eller förvaltningar, som inte 
rör nämnds myndighetsutövning, ska parterna i första hand föra 
en konstruktiv dialog med syfte att lösa frågan utifrån vad som 
är bäst för staden som helhet. Om det inte lyckas avgörs frågan 
av kommunstyrelsen.
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