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Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 
Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 
1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Bo Ericson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Rolf Bjelm (S) 
Lene Matysiak (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 
Robin Karlsson Dahlgren (M) 
Johan Magnusson (L) 
Carolina Gedda (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Hisham Alamro (S) 
Caroline Ottermalm (C) 
Freja Gunell (V) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, S, C, MP, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M, SD, S, C, MP, V, KD 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(1) 

Ärende Sid 

Informationspunkter 

Information från förvaltningen 

Ärenden för beslut 

1. Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden
Dnr: KFN 2019-4 5 

2. Kultur och fritidsnämndens delegationsordning
Dnr: KFN 2019-5

6 

Tid: Onsdagen den 23 januari 2019 kl. 09.00 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 

Förslag till 
justeringsdatum: Torsdag den 24 januari, 2019, kl. 15:30 

Justeringsperson: 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin 

Sekreterare: Karin Kvist Ekholm 

Kultur- och fritidsnämnden 



 
2019-01-02 Dnr: KFN 2019-4 

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Karin Kvist Ekholm 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden år 
2019 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för år 2019; 
Ons. 23/1, kl. 09.00 
Ons. 20/2, kl. 15:00 
Tis. 2/4, kl. 16:00 
Tis. 7/5, kl. 16:00 
Tis. 4/6, kl. 16:00 
Ons. 11/9, kl. 15:00 
Tors. 14/11, kl. 15:00 
Tors. 12/12, kl. 15:00  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 76 att en ny politisk organisation ska 
inträda 2019-01-01 med inrättande av nya nämnder, däribland kultur- och 
fritidsnämnden. 

Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomienheten tagit fram förslag till 
sammanträdestider för nämnden och utskottet. Hänsyn har tagits till kommunens 
budgetprocess. 

Beslutet expedieras till: 
Nämndsekreteraren för vidare befordran till berörda 
Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
 Förvaltningschef 
Kultur- och fritid 
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2019-01-02 Dnr: KFN 2019-5 

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Karin Kvist Ekholm 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Kultur- och fritidsnämnden delegationsordning 2019 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge att förvaltningschefen har rätt att 
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd att besluta istället.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att samtliga beslut fattade enligt nämndens 
delegationsordning, ska redovisas till nämnden vid det sammanträde närmast efter 
det att beslutet fattades. Redovisningen avser även beslut som förvaltningschefen 
vidaredelegerat till annan anställd.  

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till delegationsordning att gälla från och 
med 2019-01-23. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 76 att ny politisk organisation ska 
inträda 2019-01-01 med inrättande av nya nämnder, däribland kultur- och 
fritidsnämnden. Reglemente är upprättat som anger nämndernas uppdrag och 
verksamhet. 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, ersättare, 
presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. Delegering innebär att 
nämnden ger delegaten rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden.  
En del beslut kan endast delegeras till utskott men inte till tjänsteman, medan andra 
beslut inte får delegeras utan måste fattas av nämnden i sin helhet. Detta regleras i 
kommunallagen och de olika verksamhetsområdenas specifika lagstiftning. 
Med anledning av detta har förvaltningen upprättat förslag till delegationsordning 
utifrån nämndens ansvarsområden. 

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden. (7 kap 8 § KL) 
Kultur- och fritidsnämnden ska bestämma vilken återrapporteringsskyldighet som 
krävs av anställda som fattat beslut enligt delegation. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelser i 13 kapitlet, 
laglighetsprövning. Hur protokollen ska utformas och vad de ska innehålla är upp till 
nämnden att bestämma. Eftersom protokollen tillkännages på den kommunala 
anslagstavlan (hemsidan) måste hänsyn därför tas till bestämmelser i 
sekretesslagstiftningen om personuppgifter. Redovisningen kan därför se olika ut 
beroende på olika typer av ärenden. Besluten måste dock alltid vara identifierbara. 
Förvaltningen föreslår att samtliga beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning, ska redovisas till nämnden vid det sammanträde närmast efter 
det att beslutet fattades.  
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Vidaredelegering  
Om nämnden uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut enligt delegation, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 
uppdra åt annan anställd att fatta beslutet. För att en nämnd ska ges möjlighet 
behålla insyn i nämndens områden föreslås att anmälan av delegationsbeslut även 
ska inkludera förekommande vidaredelegation.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Beslutet expedieras till: 

Liselott Sörensen-Ringi 
 Förvaltningschef 
Kultur- och fritid 
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2018-12-01 

Förslag till: 

Delegationsordning 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 

Gäller fr.o.m. 2019-01-23

 
Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 

Dnr: KFN 2019-5 

Typ av dokument: Regel 

Handläggare: Verksamhetsansvarig chef 

Antagen av: Kultur- och fritidsnämnden Antagningsdatum: 
2019-01-23 § 1 

Revisionshistorik:  ny mandatperiod och ny politisk 
organisation 2019-01-01 

Giltighet:  Tills vidare 
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Kultur- och fritidsnämnden – ansvarsområden från 1 januari 2019 - Reglemente 
 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens reglemente gällande från 1 januari 2019 
Fritidsgårdsverksamhet  
Föreningsstöd och bidrag 
Simskoleverksamhet                                                                  
Turism 
Kulturskola 
Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur 
Biblioteksverksamhet 
Konst- och konstnärlig utsmyckning 
Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten. 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorganisation 

 

  

Kultur- och 
firtidsnämnden

Förvaltningschef

Kultur- och fritidschef

Kulturskola
Fritid
Föreningsverksamhet
Bibliotek
Turism
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Innehållsförteckning – Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 
   

   
Kapitel 1 Övergripande delegation  Sida 
   

   
Kapitel 2    2. Avdelning Kultur och Fritid  

2.1 Kultur  
2.2 Fritid och turism  
2.3 Bibliotek  

   
Kapitel 3 Ekonomi, upphandling och inköp  

3.1 Ekonomi  
3.2 Upphandling och inköp  

 
Kapitel 4 Anvisningar och information till delegater 

4.1 Delegater i kommunstyrelsens delegationsordning 
4.2 Information – Att fatta beslut enligt delegation 
4.3 Överklagan enligt kommunallagen och förvaltningslagen 
4.4 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
4.5 Lagförteckning 
4.6 Revideringshistorik/kommunstyrelsens delegationsordning 

  
 
HR-frågor och anställning – se kommunstyrelsens delegationsordning, 
kommunstyrelsen är anställningsmyndighet 
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Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2019- § x   Dnr xx 2019- 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 
 

1 

 
Kultur- och fritid 

 
1.   Övergripande Kultur- och fritidsnämnden 

 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
Kommunallagen, KL 

Dataskyddsförordningen GDPR 
 

1.1 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild, inom kultur- och fritid 
 
(notering: En sekretessprövning ska alltid göras. Beslut om att 
lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om 
inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut 
skall göra detta. För vägledning i olika situationer hänvisas till 
Socialstyrelsens allmänna råd, Sekretess inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten)  
 

TF 2 kap 14 
§,  
OSL 6 kap 2 
och 3 §§ och 
10 kap 14 § 
 

Handläggare efter 
samråd med 
enhetschef/Rektor 
 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 
 

1.2 
 

Avge yttrande med anledning av besvär (överklagan) 
över delegats beslut inom kultur- och fritid 
 
  

 Förvaltningschef/ 
Skolchef 

1.3 
 

Avge yttrande på kultur- och fritidsnämndens vägnar 
med undantag för kommunens mål och riktlinjer 
 
 
 

 
 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 

1.4 Besluta om ledamot och ersättares deltagande i 
utbildning, kurser, seminarium och liknande 
 
a) besluta om ordförandens deltagande i utbildning, 
kurser seminarium och liknande 
 
Notering: deltagande i ovanstående skall redovisa 
utbildningens/kursens program, anmälan samt ordförandes 
delegationsbeslut att deltagandet är beviljat. Detta ska biläggas 
när betalning sker. 
 

 Kultur och 
fritidsnämndens 
Ordförande 
 
a) Kultur och 
fritidsnämndens 
1:e vice ordförande   

1.5 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 
 

  

1.6 
 

Avge yttrande av politisk men inte principiell natur 
 
 

 Kultur- och 
fritidsnämndens 
presidium 
 

1.7 
 

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 
 
(notering: Läsanvisningar i Förvaltningslagen) 

45 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 

1.8 
 

Beslut huruvida omprövning skall ske 
 
(notering: Läsanvisningar i Förvaltningslagen) 

37 § och 38 
§  
46 § 2 st 
FL 
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.9 
 

Omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 
 

37 § och 38 
§  
46 § 2 st 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 



Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2019- § x   Dnr xx 2019- 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 
 

2 

(notering: Läsanvisningar i Förvaltningslagen) 
 
 

FL 

1.10 Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 
och inte kan vänta till nästa sammanträde 

KL 6 kap  
39 § 

Kultur och 
fritidsnämndens 
ordförande 

1.11 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med 
personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter 
för nämndens räkning 

Dataskydds-
förordningen 
(GDPR) 
2016/679  
 

 

  



Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2019- § x   Dnr xx 2019- 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 
 

3 

2. Avdelning kultur och fritid 
 

2.1 Kultur  
2.1.1 

 
Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 
markägare inom kulturverksamheten omfattande 
högst 2 basbelopp 
 

 Kulturutvecklare 

 2.1.2 
  

 
 

Beslut om bidrag till studieförbunden enligt VG 
Bildningsförbunds rekommendationer om fördelning 
av bidrag 
 

 Kulturutvecklare 
 
 

2.2 Fritid och turism 
 2.2.1  Besluta om bidrag till ungdoms- och 

idrottsföreningar samt övriga föreningar  
enligt fastställda bidragsregler 
 

 Fritids- och 
turismansvarig 

2.2.2 
  

Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 
markägare inom fritidsverksamheten omfattande 
högst 2 basbelopp 
 

 Fritids- och 
turismansvarig 

 2.2.3 Besluta i lönebidragsärenden om bidrag till 
föreningar och organisationer 

 
 
 

Fritids- och 
turismansvarig 
 

Lotterilagen 
 

 2.2.4 Tillståndsgivning inom lotterilagen, 
exklusive yttrande enligt Lotterilagen 44 § tillsyn  
(IFO/alkoholhandläggare) ej i KFN reglemente! 
 

Lotterilagen 
1994:1000 

Fritids- och 
turismansvarig 

2.3  Bibliotek  
Bibliotekslagen, BL 

 
2.3.1 
  

Beslut om avstängning från bibliotekslån när 
skuldbeloppet överstiger 250 kronor 
 

BL § 3 1:e bibliotekarie 

  



Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2019- § x   Dnr xx 2019- 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 
 

4 

Kapitel 3. Ekonomi, upphandling och inköp  
 

3.1   Ekonomi 
3.1.1 
 

Försäljning av inventarier för; 
 
a) högst 1 prisbasbelopp 
 
b) över 1 prisbasbelopp 
 
 

  
 
a) Förvaltningschef 
 
b) Kommundirektör 

3.1.2 
 

Beslutsattestant för nämndens verksamhet                                          
 
Notering: Förteckning över dessa ska hållas aktuell och ska 
årligen anmälas till styrelsen/nämnden. 
 

 
 
 
 
 
  
 

Förvaltningschef 
 
 

3.1.3 Utse personer att utfärda anvisningar på 
kommunens bank- och postgirokonto samt personer 
med rätt att underteckna handlingar 
 

 Kommundirektör 

3.1.4 
  

Utse personer att utfärda anvisningar på av 
kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar 
samt verkställa in- och utbetalningar på dessa 
konton 
 

 Kommundirektör 

3.1.5 
 

Besluta om anstånd med eller avbetalning av skuld 
till kommunen till ett högsta belopp av; 
 
a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar 
 
b) ½ - 5 prisbasbelopp 

  
 
 
a) Handläggare 
 
b) Förvaltningschef 
 

3.1.6 
 
 
 
  

Avskrivning av fordran mot kund till ett högsta 
belopp av; 
 
Upp till 5 prisbasbelopp 
 

 Ekonomichef 
 

  3.1.7 
 

Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad 
anslagsram och av kommunfullmäktige antagna 
principer för upplåning  
 

 Ekonomichef 

  3.1.8 
 

Besluta om kortfristig upplåning enligt av 
kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 
  
 

 Ekonomichef 

  3.1.9 
 

Besluta om konvertering av lån samt besluta om 
förtida inlösen av lån inom budgeterad anslagsram 
  

 Ekonomichef 

 3.1.10 
 

Omfördelning av medel till kultur och 
fritidsnämndens förfogande till ett högsta belopp av 
upp till 10 prisbasbelopp 
  

 Kultur- och 
firitidsnämndens 
presidium 

 3.1.11 
 

Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 
upp till 10 prisbasbelopp 
 
 

  
Kommundirektör 
 



Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2019- § x   Dnr xx 2019- 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 
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  3.1.12 
 

Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 
belopp av; 
 
a) högst 2 prisbasbelopp 
 
b) över 2 prisbasbelopp 
 

  
 
 
a) Ekonomichef 
 
b) Kommundirektör 

  3.1.13 
 

Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 
eller annan avgift till ett belopp av högst 1 
prisbasbelopp 
  

 
 
 
 
 
 

 
Förvaltningschef 
 

3.2   Upphandling och inköp  
3.2.1 
 
 
 
 
 
. 

Genomförande av upphandling 
 
a) Beslut om att genomföra upphandling och 
tecknar samt förlänger ramavtal.  

b) Beslut om att sluta avtal med SKL Inköpscentral 
om att genomföra upphandling samt teckna och 
förlänga ramavtal som Munkedals kommun har 
möjlighet att ansluta sig till 

c) Beslut om att delta i övriga externt samordnade 
upphandlingar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Förvaltningschef 
 

b) Ekonomichef 
 

 

c) Förvaltningschef 
 

3.2.2 
 

Beslut om att anta förfrågningsunderlag 
 

 Förvaltningschef 
 

3.2.3 
 

Beslut att avbryta pågående upphandling  Förvaltningschef 
 

3.2.4 
 
 

Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 
upphandling tillsammans med upphandlare,  
inom respektive ansvarsområde 
 

 
 
 
 
 

Förvaltningschef 
 

3.2.5 
 
 

Anta leverantör för tilldelning (anbud)  Förvaltningschef 

3.2.6 
 
 

Teckna och förlänga kommunövergripande 
rabattavtal för upphandling och inköp av varor och 
tjänster 
 

 Ekonomichef 

3.2.7 
 

Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 
varor och tjänster 
 

 Ekonomichef 

3.2.8 
 
 

Teckna avtal som inte avses ovan 
 

 
 

Förvaltningschef 

3.2.9 
 
 

Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 
natur    
 

 Förvaltningschef 
 

 



4.1 Delegater i Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

Övergripande ärenden för alla verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Kultur- och fritidsnämndens presidium; ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande 
Förvaltningschef/Skolchef (förvaltningschef är tillika skolchef) 
Handläggare 
Delegaten i ursprungsbeslutet 

Avdelning Kultur och fritid 
Kulturutvecklare 
Fritids- och turismansvarig 
1:e Bibliotekarie 

Delegater avseende ekonomi, inköp och upphandling 
Kommundirektör 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
Avdelningschef 
Registrator 
Kommunens upphandlare 
Enhetschef/Rektor 
Handläggare (ansvarig handläggare inom respektive arbetsområde) 
Projektledare Samhällsbyggnad 
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4.2 Information - att fatta beslut enligt delegation 

Delegationsordning 
Med delegering menas att kultur- och fritidsnämndens överför självständig 
beslutanderätt åt delegaten. Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på kultur- och 
fritidsnämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Delegeringsärendena specificeras i 
en av kultur- och fritidsnämnden särskilt antagen delegationsordning, där det framgår 
vilka delegater som finns för olika ärenden eller ärendegrupper. Beslut som fattas utan 
delegering i ett ärende saknar laga verkan, det vill säga att beslutet gäller inte, om det 
inte är frågan om ren verkställighet. 
Kommunallagen (KL) (2017:725) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom 
kommunens verksamhet. 

KL 5 kap. 2 §  
Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som 
enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till 
nämnderna.  

KL 6 kap. – Styrelsen och övriga nämnder 
KL 6 kap. 37 § - Delegering av ärenden 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får enligt 
KL 7 kap 5-8 §§ även uppdra åt en anställd att besluta.  

KL 6 kap. 38 § - Delegeringsförbud när beslutanderätten inte får delegeras 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
nämnden i sin helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Se även begränsningar i delegation i Socialtjänstlagen 10 kap. 4-5 §§ och
Socialtjänstlagen 5 kap. 2 § om delegationsförbud)

KL 6 kap. 39 § - Delegering i brådskande ärenden 
Paragrafen anger regler för delegering av beslut i ärenden som nödvändigtvis måste 
avgöras snabbt och nästa sammanträde inte kan avvaktas. Alternativet är att påkalla ett 
extra sammanträde. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med snabba beslut. 
Den har emellertid getts restriktivt innehåll. Det är endast ordföranden eller annan 
ledamot som kultur- och fritidsnämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på 
kultur- och fritidsnämndens vägnar. Genom att det anges att dessa beslut fattas på 
kultur- och fritidsnämndens vägnar klargörs att besluten med denna § kan överklagas. 
Beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
Dessa beslut ska alltså redovisas till kultur- och fritidsnämnden för att protokollföras och 
därmed tillkännages (anslås) på kommunens offentliga anslagstavla på hemsidan för att 
uppfylla medborgarens rätt att inom tre veckor kunna överklaga beslutet.  

KL 7 kap 8 § - Anmälan av delegationsbeslut 
Nämnden beslutar om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 5 och 6 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, 
om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.  
Tidpunkt för anmälan bör väljas bland annat med hänsyn till berördas möjlighet till 
information och kontroll, samt för vissa beslut, med hänsyn till att delegeringsbesluten 
bör vinna laga kraft inom rimlig tid (efter 3 veckors överklagningstid). Anmälan ska 
därför inlämnas till kommunens/nämndens registrator eller nämndens sekreterare utan 
dröjsmål efter fattat beslut. 
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-xx-xx § xx att samtliga beslut fattade enligt 
kultur- och fritidsnämnden delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades.   

KL 7 kap. 5-6 §§ - Vidaredelegering    
Enligt kommunallagens 7 kap. 6 § anges att en nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar 
åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en anställd inom kommunen att 
besluta istället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-xx-xx § xx att medge att förvaltningschefen 
har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, som i sin tur ska 
återredovisa besluten till förvaltningschefen. Förvaltningschefen i sin tur ska redovisa 
vidaredelegerade beslut till kultur- och fritidsnämnden, vid det sammanträde som hålls 
närmast efter det att beslutet fattades. Därigenom anslås beslutet via protokollet och 
vinner därmed laga kraft efter tre veckor. (Överklagningstid) 

KL 9 kap. 30 – 31 §§ Gemensam nämnd – delegering av ärenden 
En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även under samma 
förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna att 
besluta på nämndens vägnar. 

Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom 
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller i någon 
av de samverkande kommunerna att fatta beslutet. 

Återkallelse av delegation 
Kultur- och fritidsnämnden kan när som helst återkalla en delegation. Det kan göras 
generellt eller i ett särskilt ärende. Kultur- och fritidsnämnden kan också genom eget 
handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och 
besluta. 

Däremot kan kultur- och fritidsnämnden inte ändra ett beslut som redan fattats av en 
delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i kultur- och fritidsnämndens 
ställe. Om kultur- och fritidsnämnden anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter 
enligt styrelsens intentioner, kan kultur- och fritidsnämnden däremot återkalla 
delegationen.  

Förordnande 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem som 
nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte tillräckligt att 
ange att behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på hur ett förordnande ska 
vara utformat. Rätten är alltså personlig och ska namnges.  
(enligt JO, kompletterande beslutanderätt, enligt Lag med särskilda bestämmelsen om 
vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Skillnad mellan verkställighet och delegation 
Enligt lagstiftning eller annat nationellt regelverk som reglerar en verksamhet anges 
ibland vem (tex rektor enligt skollagen) som har rätt att fatta beslut och hur bedömnings 
ska göras. Om lagstiftningen är så pass tydlig att handläggaren inte kan utföra en egen 
bedömning anses beslutet som verkställighet. Handläggaren verkställer då 
lagens/regelverkets intentioner.  
Där det inte tydligt framgår vem som ska fatta beslutet, kan nämnden välja att själv 
besluta i ärendet eller medge att någon fattar beslut på nämndens vägnar, alltså enligt 
delegation. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från kultur- och 
fritidsnämnden till delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man 
tala om ren verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga 
bedömningar. Frågor hur man ska hantera ärendet är då redan bestämt i lagstiftning, 
kommunens upprättade regler, avtal eller andra styrdokument.  
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4.3 Överklagan 

Överklagan med stöd av kommunallagen (2017:725), laglighetsprövning  
KL 1 kap. 5 § - Medlem av kommunen  
En medlem i en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i 
kommunen och är taxerad för kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också en 
medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är 
bosatt i kommunen men som, enligt 5 § folkbokföringslagen, inte ska folkbokföras där. 

KL 13 kap. 1 § - Rätten att överklaga 
En medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad 
genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 
Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje 
medlem av de samverkande kommunerna. 
Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje 
medlem av de kommuner som ingår i kommunalförbundet samt förbundsmedlemmarna. 

KL 13 kap. 5 § - Tiden för överklagande 
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
det tillkännages på kommunens offentliga anslagstavla på hemsidan för att protokollet 
över beslutet justerats.  
Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att 
tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner. 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela 
överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. 

KL 13 kap. 8 § - Grunder för upphävande av beslut 
Ett överklagat beslut ska upphävas, om 

1. det inte kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att gör det, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om delegeringsbeslutet skrivits in i särskilt protokoll och efter protokollets justering 
tillkännagetts på kultur- och fritidsnämndens anslagstavla, räknas klagotiden 3 veckor 
(överklagningstiden) från den tidpunkt tillkännagivandet om justering av protokollet skett 
på kommunens anslagstavla.  

Överklagan med stöd av förvaltningslagen (FL) (2017:900) 
Rätt att överklaga sådana beslut har endast den som beslutet angår, det vill säga är part 
i ärendet, i motsats till vad som gäller vid beslut som överklagas enligt kommunallagen. 

FL 44 § - Ett överklagande av ett beslut ska ha inkommit till beslutsmyndigheten inom 
tre veckor från den dag då den som överklagar har tagit del av beslutet genom den 
myndigheten. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska dock 
överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. 

FL 45 § - Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det 
kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till 
prövning. 

FL 46 § - Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna 
överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. Om en myndighet 
ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till 
överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet. 

Notering: Beslut som överklagas med stöd av förvaltningslagen ska därför alltid expedieras till parten med 
mottagningsbevis, som visar datum när beslutet hämtades ut och parten tog del av beslutet. Det är från och 
med det datum överklagningstiden med tre veckor börjar gälla. Om personen ärendet gäller delges beslutet 
personligen, bör denne ändå skriftligen underteckna att den mottagit beslutet. Besvärshänvisning för 
överklagan ska alltid medfölja beslutet. 
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4.4 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till kultur- och 
fritidsnämnden: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-01-xx § xx att samtliga beslut fattade enligt 
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades.  

Delegationsordningens uppbyggnad 
Delegationsordningen bygger i vissa kapitel på laghänvisningarnas nummerföljd i kapitel 
och §. Vid tillägg och ändringar i delegationsförteckningen kan därför löpnummerföljden 
brytas och hamna i oordning. Varje delegation har ett specifikt nummer som inte kan 
ändras förrän hela delegationsordningen revideras, då delegaternas tidigare anmälda 
delegationsbeslut ska kunna identifieras.  

Historik  
Anmälningarna anger även det datum som Kultur- och fritidsnämnden antog 
delegationsordningen, beroende på att om man t.ex. vill kontrollera en delegats rätt att 
fatta beslut några år bakåt i tiden, måste det framgå vilken delegationsordning som vid 
den tidpunkten var gällande. (därför ”Historik”) 

Delegationsanmälan ska innehålla: 

1. datum och § när kultur- och fritidsnämnden beslutat anta den aktuella
delegationsordningen (anges på 1:a sidan och i sidhuvudet),

2. nummerhänvisning i delegationsordningen,

3. datum när beslutet fattades,

4. vad beslutet gäller, man kan ange ärendemeningen i delegationsordningen,

5. vem som fattat beslutet, delegaten,

6. identifikation, t.ex, diarienummer, egen löpnummerserie/år eller en
sammanställning/månad (om en delegat fattar en stor mängd av
samma typ av beslut), det går även bra att lämna kopia på beslutet,

7. lämna redovisningen till kultur- och fritidsnämndens registrator omedelbart efter att
beslutet fattats. Beslutet anmäls därmed vid kultur- och fritidsnämndens
nästkommande möte,

8. registrera i diariet/akten när delegationsbeslutet anmäldes till
kultur- och fritidsnämnden.

På Insidan under styrdokument finns alltid kultur- och fritidsnämndens aktuella 
delegationsordning att hämta.  

Mall för redovisning finns i mallbiblioteket, sökväg: 
öppna Word /arkiv /nytt / mina mallar /välj fliken ”gemensamma”/ 
”Beslut fattat på delegation”. 
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4.5 Lagförteckning 

BL Bibliotekslagen 
GDPR Dataskyddsförordningen 
FL 

OSL 
TF 

Förvaltningslagen 
Lotterilagen 
Offentlighets- och sekretesslagen
Tryckfrihetsförordningen 
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4.6 Historik – Revidering, ändring, tillägg 
Nu gällande: 
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2017-02-22 § 23 
Dnr KS 2017-36 
 
 
Ersätter: 
 
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23 med ändringar 
och tillägg införda till och med 2018-06-16. 
Dnr KS 2017-36 
 
 
 
 

22


	Kultur- och fritidsnämnden
	2019-01-23
	Tom sida
	Tjänsteskrivelse sammanträdestider 2019.pdf
	Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden år 2019
	Förslag till beslut
	Sammanfattning


	Tjä 190101 delegationsordning KFN.pdf
	Kultur- och fritidsnämnden delegationsordning 2019
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Särskilda konsekvensbeskrivningar
	Ekonomi Bedömning av ekonomiska konsekvenser ska alltid göras. Ev. finansiering ska redovisas.


	Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
	3.1.1

	2. KFN omarbetad delegationsordning 2019.pdf
	3.1.1




