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KFS 01:8 Anskaffningsbehörighet i Ekerö kommun  
 
Beloppsgränser för anskaffning vid upphandling och vid inköp/avrop av varor och tjänster. 
 
Moment A avser generella gränser för Ekerös tjänstemannaorganisation och gäller för alla 
förvaltningar utom stadsbyggnadsförvaltningen. För stadsbyggnadsförvaltningen finns en 
särskild reglering, moment C, utifrån den förvaltningens särskilda uppdrag och åtaganden. 
 
A Generella anskaffningsgränser för Ekerö kommun 

 
Paragraf Beloppsgränser Behörighetsnivå 

   

1 § över 5,0 Mkr Kommunstyrelse/nämnd 

2 §  - 5,0 Mkr Kommundirektör 

3 § - 3,5 Mkr Förvaltningschef eller 

motsvarande  
4 § - 3,5 Mkr (vid tecknande av 

ramavtal) 

Upphandlingschef 

5 §  - 2,5 Mkr Chef direkt under förvaltningschef 

eller motsvarande 

(verksamhetschef) 

 

 

6 § - 1,5 Mkr Chef under verksamhetschef 

(enhetschef) 

7 § Gränsvärde för 

direktupphandling1 

Chef under enhetschef 

 

B Ianspråktagande av investeringsmedel 

 

                                                      
1 Gränsvärde för direktupphandling 2020 – 615 312 SEK 

 



  Nummer: 01:8 Blad [2] 

    
   

    

Kommunala författningssamling Utg: december-20 Ers: Juli-18 

 

Paragraf Beloppsgränser Behörighetsnivå 

§ 13 Över 3,5 Mkr Kommunstyrelse/nämnd 

§ 14  3,5 Mkr Kommundirektör/nämndens högsta 

ansvariga tjänsteman* 

 

* Därutöver skall tjänstemän i enlighet med praxis vid hantering av investeringsbudget alltid skriva 

fram förslag i ärende till nämnd/Kommunstyrelse vid ianspråktagande av investeringsbudget 

avseende mer omfattande projekt och förändringsprojekt av strategisk karaktär även om beloppet 

understiger 3,5 Mkr. 

 

C Anskaffningsgränser för stadsbyggnadsförvaltningen 

 
Paragraf Beloppsgränser Behörighetsnivå 

§ 15 över 5,0 Mkr Kommunstyrelse/miljönämnd/teknisk 

nämnd/byggnadsnämnd 

§ 16 - 5,0 Mkr Förvaltningschef 

stadsbyggnadsförvaltningen 

§ 17 - 3,5 Mkr Fastighetschef, teknik- och 

exploateringschef  
§ 18 - 2 Mkr Bygg- och miljöchef, planeringschef, 

projektledningschef, 

exploateringsingenjörer 

 

§ 19 - 1,5 Mkr Miljö- och hälsoskyddschef, bygglovschef, 

samordnande fastighetsförvaltare 

§ 20 Gränsvärde för 

direktupphandling 

Förvaltare, projektledare 

 

Kommundirektören har rätt att inträda med sina befogenheter för övriga chefer vid dennes 
frånvaro och/eller vid beloppsgränsen upp till 5 Mkr. 
 
Överordnad chef har rätt att inträda med sina befogenheter för sektionschef, enhetschef 
eller annan direkt underordnad chef vid dennes frånvaro och/eller vid beloppsgränsen upp 
till 1,5 respektive 2,5 Mkr. 
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Respektive chef kan medge befogenhet till underställd att besluta om anskaffning om 
maximalt 2 x prisbasbelopp SEK per inköp.  
 
I samband med upphandling av ramavtal eller vid direktupphandling kan 
upphandlingsansvarig chef inom ramen för sin befogenhet, i samband med enskilt 
upphandlingsuppdrag, skriftligt uppdra åt upphandlingschefen att underteckna avtal och 
tilldelningsbeslut.  
_____  
 
Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige 2020-11-19 
 
Dnr KS18/104-14 
 
Gäller fr o m 2020-12-01 
_____  
 
Ersätter tidigare reglemente: 
Dnr KS18/104-7 
Dnr KS13/142 


