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Kommunstyrelsen 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att revidera styrelsens delegationsordning på så sätt  
 
att finanschefen delegeras rätten att utse portföljansvarig,  
 
att CIO delegeras rätten att fatta beslut om att teckna personuppgiftsbiträdesavtal,  
 
att CIO delegeras rätten att fatta beslut rörande framställningar som enskilda gör med stöd av 
dataskyddsförordningen, samt 
 
att när ordinarie firmatecknare är frånvarande och ärendet brådskar, får finanschefen eller 
ekonomidirektören i förening, eller någon av dessa i förening med finansstrateg, teckna 
kommunens firma vid upptagande av lån. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj, KSN-2018-1078 om Finansiella riktlinjer för 
Uppsala kommunkoncern. 
 
I riktlinjen p. 10 Elhandel framgår följande.  
 
”Uppsala kommun och de kommunala bolagen har i sin verksamhet ett omfattande behov av 
el för användning i verksamheten Prisförändringar på elmarknaden innebär risk för 
kostnadsökningar. Så långt det är möjligt ska därför kommunkoncernen ha kontroll över de 
framtida elkostnaderna.  
  
För att skapa stabilitet och förutsägbarhet ska den omsättning av elenergi som Uppsala 
kommun och de bolag anslutna till det centrala elhandelsavtalet har prissäkras. För att så långt 
det är möjligt begränsa prisrisken ska inköpen prissäkras löpande. Prissäkringarna sker 
successivt och i enlighet med säkringsmodellen i bilaga 2.6. Prissäkringar ska alltid ske med 
referens till det prisområde där verksamheten bedrivs, elområde SE3.  
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I handel med elcertifikat exponeras kommunen och de anslutna bolagen för risken att 
marknadspriset på elcertifikat förändras. För att minska denna risk ska en säkringsstrategi 
tillämpas som följer uppsatta regler. Formerna för säkring av elcertifikat ska ske i 
överenskommelse med portföljförvaltaren.” 
  
Portföljansvarig, dvs. den eller de som har rätt att avropa prissäkringar från Elleverantören 
säkerställer att:   
• löpande följa upp elhandelsverksamheten  
• vidta åtgärder om de begränsningar som är satta i elstrategin överskrids  
• bedöma risker och agera utifrån dessa risker 
• besluta om strategi för anskaffning av elcertifikat  
• faktorer som påverkar elförbrukningen beaktas  
• elstrategi är känd av berörd personal  
• delta i möte med Elleverantör  
• föreslå förändringar i elstrategi.  
 
Det föreslås att finanschefen delegeras rätten att utse portföljansvarig. 
 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder är respektive nämnd 
personuppgiftsansvarig för de register och annan personuppgiftsbehandling som sker inom 
respektive nämnds verksamhet. När Uppsala kommun t.ex. tecknar avtal med en 
systemleverantör, uppstår en personuppgiftsbiträdesrelation som innebär att biträdet 
behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges nämndens räkning. Den 
relationen måste regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Eftersom personuppgiftsbiträden 
oftast är systemleverantörer och kommunens IT-avdelning har bäst kunskap och insyn i 
huvudavtalet föreslås att kommunens CIO ska delegeras rätten att teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal.  
 
Enligt dataskyddsförordningen har registrerade flera rättigheter. Registrerade har rätt att 
begära tillgång till sina personuppgifter genom att begära registerutdrag, rätt att begära 
rättelse av personuppgifter, rätt att göra invändningar rörande kommunens behandling av den 
registrerades personuppgifter, rätt att begära begränsning av behandling av personuppgifter, 
rätt till radering av personuppgifter samt rätt till s.k. dataportabilitet, som innebär viss 
möjlighet att begära att personuppgifterna ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig. 
Om kommunen inte tillmötesgår den registrerades begäran, måste kommunen fatta ett beslut 
att avslå begäran. IT-avdelningen har bäst kunskap och insyn i de aktuella frågorna och det är 
angeläget att få en enhetlig behandling av dessa ärenden, därför föreslås att kommunens CIO 
delegeras rätten att fatta beslut i dessa ärenden. 
 
I kommunstyrelsens delegationsordning har finanschefen delegation att inom de ramar som 
kommunstyrelsen anger, genomföra de transaktioner som krävs för att målen i finanspolicyn 
ska uppnås. Finanschefen genomför löpande upplåningar inom de ramar som 
kommunstyrelsen beslutat. Lånevillkoren bestäms mellan långivare vid respektive 
upplåningstillfälle. Efter genomförd upplåning erhålls en lånehandling som ska undertecknas 
av firmatecknare. Undertecknandet av lånehandlingen måste vanligtvis ske samma dag som 



upplåningen genomförs. För att upplåningsverksamheten ska fungera behöver 
firmateckningsrätt i samband med upplåning tilldelas ytterligare personer, utöver de som är 
ordinarie firmatecknare för kommunen. Denna firmateckningsrätt kommer dock att utnyttjas i 
de fall ett upplåningsärende brådskar och ordinarie firmatecknare är frånvarande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 
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