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Allmänt om delegationer 

Den kommunala organisationen inrymmer ett stort antal uppgifter som måste fungera både 
rättssäkert och effektivt. Detta kräver bland annat att ärenden kan hanteras snabbt, både 
utifrån medborgarnas intressen och med hänsyn till kommunens egna behov. 
Delegationsordningen inleds med en allmän översikt över vad delegation innebär, innan den 
egentliga delegationsordningen återfinns. 

Delegationens innebörd 

Att delegera innebär överlåtande av beslutsfunktion. Den som har fått beslutanderätt kallas 
delegat. Delegaten är den som fattar beslut i nämndens ställe. Beslut som fattas av delegat är 
juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden. Överklagande kan inte heller 
ske till nämnden utan överklagas till förvaltningsrätten. Delegationen kan däremot återkallas av 
nämnden. 

Delegation anges på lägsta nivå, vilket innebär att för tjänstemannadelegat gäller att överord-
nad tjänsteperson kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteperson. Delegerad 
beslutanderätt gäller inom fastställt budgetansvar. Skrivs in i beslutet.  Ersättare får endast 
träda i delegatens ställe när delegaten är frånvarande på grund av sjukdom, ledighet, semester, 
tjänsteresa eller dylikt. 

Delegationsrätten för delegat omfattar även förordnad vikarie eller förordnad ställföreträdare.  

Skillnaden mellan delegering och ren verkställighet 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verk-
ställighet. Ren verkställighet innebär åtgärd som normalt finns inom tjänstepersonens område, 
dessa ärenden saknar normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. 

Delegationsbegränsningar i kommunallagen 

Enligt kommunallagen kap 6 § 38 får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär eller 

annars av större vikt. 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden. 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det 
gäller: 

1. Ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 
2. Ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas 
3. Ärenden om upphandling 
4. Ärenden om valfrihetssystem  
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Vem kan nämnden delegera till 

Enligt kommunallagen får en nämnd delegera beslutanderätten till: 

• presidiet 
• ett utskott (avdelning) av nämnden, till exempel ett arbetsutskott 
• en enskild ledamot eller ersättare, till exempel ordförande 
• en anställd hos kommunen (denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den 

nämnd som delegerar beslutanderätten) 

Värt uppmärksamma är att det inte går att delegera till en grupp anställda eller till en grupp 
bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, så kallad blandad 
delegering. 

Anmälan till nämnd 

Enligt kommunallagen kap 6 § 40 är det nämnden som beslutar i vilken utsträckning beslut som 
har fattats med stöd av uppdrag enligt § 37 (delegationsbeslut) ska anmälas till nämnden. 
Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i kap 13. Andra beslut finns tillgängliga på nämndens sammanträden, i 
verksamhetssystem eller hos delegat. På så sätt kan nämnden följa hur uppdrag att fatta beslut 
i nämndens ställe utförs.  

Ordförandens beslutanderätt i brådskande ärenden 

Nämndens ordförande, eller vid förfall för denne, nämndens vice ordförande kan enligt 
kommunallagen kap 6 § 39 få delegation att på nämndens vägnar fatta beslut i ärenden som är 
så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

Arbetsutskottets beslutanderätt 

Fritidsnämndens arbetsutskott har beslutanderätt för 

• yttrande och svar på remisser när remisstiden är så brådskande att nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

• beslut om kurser, konferenser och studiebesök för ordförande när tidsfristen är     
så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Förändringar i delegationsordningen 

Vid förändrad delegation inom nämndens ansvarsområde ska förändringen införas i 
delegationsordningen. Delegationsordningen gås igenom årligen. 

Ekonomi 

Fritidsnämnden beslutar om attestanter och delegationer för inköpsverksamheten. 
Ändringar som sker under året gällande attestanter beslutas av chefcontroller, skickas 
till ekonomicenter samt läggs till diariet.  

Kontoansvarig beslutar om åtgärder inom ramen för anvisat anslag. Ett anskaffningsbeslut ska 
alltid åtföljas av ett inköpsbeslut. Att fatta ett inköpsbeslut innebär att ta beslut om när en vara 
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ska köpas in, vad som ska köpas in samt av vem. Ett inköpsbeslut kan ses som ett avrop eller ett 
verkställande av ett anskaffningsbeslut.  

Övrigt 

Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande som delegat. I de fall delegat omfattas av 
arbetskonflikt inträder ordförande, med nämndens vice ordförande som ersättare, som 
beslutande i tillämpliga ärendegrupper. 

Verksamhetsdelegationer 

1. Ekonomi 

Fritidsnämnden följer i övrigt planer, policy, regler och riktlinjer beslutade av kommun-
fullmäktige.  

Nr Ärende Delegat Rutin för anmälan 

1.1  
 
 
 
 

Beslut om åtgärder inom beviljad 
anslagsram inkl. anskaffnings-
beslut där leveransavtal finns  
 
 

Enligt beslutad anslagsnivå 
(se internbudget och attest-
förteckning) 

Rapportering enligt kommunens 
övergripande tidplan 
(bokslutsprognos/månadsrapporter) 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anskaffningsbeslut där inte 
leveransavtal finns 
 
- Upp till                25 000 kronor 
 
 
 
 
 
 
- Upp till              100 000 kronor 
 
 
 
- Upp till              300 000 kronor 

 
- Upp till              600 000 kronor 
 
- Upp till           1 000 000 kronor 

 
 
 
Fiskerikonsulent 
Friluftssamordnare 
Idrottsplatsvaktmästare 
Fritidsgårdsföreståndare 
Folkhälsostrateg 
Projektledare 
 
Områdeschef/enhetschef 
Badföreståndare 
Utvecklingsledare 
 
Avdelningschef 
 
Förvaltningschef 
 
Nämndsordförande/vice 
därutöver beslut av fnau 

Uppgift hos delegat 
Dokumentation 

1.3 Beslut om normstyrda bidrag 
inom fastställd budget 

Ansvarig avdelningschef 
 

Anmälan till nästa nämnd 
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2.  Verksamhetsdelegationer 

Nr Ärende Delegat Rutin för anmälan 

2.1 
 

Tillfällig1 ändring av vecko-
öppethållande  

Ansvarig områdeschef Uppgift hos delegat 

2.2 
 

Åtgärder allmänna 
fritidsmiljöer 

Ansvarig områdeschef 
Ansvarig avdelningschef 

Uppgift hos delegat 
 

2.3 
 

Tidsbegränsade korttids-
prisjusteringar 

Ansvarig avdelningschef 
Uppgift hos delegat 

2.4 
 
 
 

Tillfälligt förbud mot lokalers  
och anläggningars nyttjande 

- Upp till två veckor 
- Från två veckor 

 
 

Anläggningsansvarig 
Förvaltningschef 

Anmälan till nästa nämnd 

2.5 
 

Säga upp och förlänga 
hyreskontrakt 

Förvaltningschef 
Ansvarig avdelningschef 

Uppgift hos delegat 

2.6 
 

Arbetsuppgifter med åtföljande 
arbetsmiljöansvar 

Förvaltningschef Uppgift hos delegat 

2.7 
 

Arbetsuppgifter med åtföljande 
ansvar enligt miljöbalken 

Förvaltningschef Uppgift hos delegat 

 

   1 Tillfällig ändring – vid semesterperioder, storhelger eller personalutbildningsdagar 

3. Övriga delegationer 

Nr Ärende Delegat Rutin för anmälan 

3.1 
 
 

Beslutanderätt för utlämnande av 
allmän handling 

Fritidsnämndens sekreterare 
Förvaltningschef  
Berörd avdelningschef 

 

3.2 
 
 

Beslut att inte lämna ut allmän 
handling 

Berörd avdelningschef 
Förvaltningschef 
Fritidsnämndens ordförande 

Avslagsbeslut till kommunsekreterare 
Uppgift i nämndens diarium 

3.3 Avge yttrande i samband med 
överklagande av delegationsbeslut 

Förvaltningschef Anmälan till nämnd 

3.4 Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser som 
beslutats av nämnden  
(Notera: om det ska skrivas under 
av firmatecknare är det kommun-
direktör och/eller kommun-
styrelsens ordförande) 

Förvaltningschef 
Berörd avdelningschef 
Fritidsnämndens ordförande  

Uppgift i nämndens diarium 

3.5 
 

Beslutsrätt i brådskande ärenden 
enligt kommunallagen kap 6 § 39 

Fritidsnämndens ordförande 
Vice ordförande som ersättare 

Anmälan till nästa nämnd 

3.6 Ändring av attest under pågående 
år 

Chefcontroller Uppgift i nämndens diarium 

3.7 Mindre justeringar under året i 
informationshanteringsplanen 

Chefcontroller Uppgift i nämndens diarium 
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