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Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning  

Lagstiftning 

 

Förkortning  Lag, förordning, föreskrift mm 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

KL Kommunallag (2017:725) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

RB Rättegångsbalk (1942:740)a 

Tf Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
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 Ärende  Lagrum Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

1 Allmän förvaltning     

1.1 Brådskande ärenden     

 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas 

KL 6 kap. 37 § Ordföranden  Sådana beslut ska 
anmälas vid nämndens 
nästkommande 
sammanträde 

1.2 Ombud vid rättegång etc     

 Rätt att som ombud att företräda nämnden vid domstol och andra 
myndigheter med behörighet som anges i rättegångsbalken och att 
lämna rättegångsfullmakt för annan med motsvarande behörighet. 

RB 12 kap. 14 
§ 

Kultur- och 
fritidschef 

  

1.3 Hantering av allmänna handlingar     

 Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling och 
uppställande av förbehåll. 

Tf 2 kap. 12 § 
OSL kap. 6 § 

Kultur- och 
fritidschef 

  

1.4 Konferenser, kurser, studiebesök och resor för Kultur- och fritidsnämnden  

 Beslut om deltagande i konferenser, kurser, studiebesök och resor för 
ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

 Ordförande   

1.5 Personuppgiftsbiträdesavtal     

 Beslut om godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal inom kultur- 
och fritidsnämndens verksamhetsområde 
 
 

 Kultur- och 
fritidschef 
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 Ärende  Lagrum Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

2 Ekonomi     

2.1 Beslut om inköp av varor, tjänster och entreprenader 

 Beslut om inköp av varor, tjänster och entreprenader inom ramen för 
upphandlade avtal (avrop) inklusive val av placering och utformning i 
förekommande fall. Beloppsgränser: 

    

 Upp till 1.000 tkr  Kultur- och 
fritidschef 

  

 Upp till 500 tkr  Kultur- och 
fritidschef 

Verksamhetschef För 
biblioteksverksamheten 
respektive fritidsgårds- 
verksamheten 

2.2 Övrigt     

2.2.1 Beslut om betalningsföreläggande upp till 500 tkr  Kultur- och 
fritidschef 

  

2.2.2 Beslut om reduktion av avgift eller avskrivning av fordran med högst 
ett prisbasbelopp 

 Kultur- och 
fritidschef 

  

      

3 Administrativa ärenden     

3.1 Klagomål     

 Beslut att lämna klagomål utan åtgärd  Kultur- och 
fritidschef 
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 Ärende  Lagrum Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

3.2  Delgivning     

 Mottagande av delgivning på nämndens vägnar  Kultur- och 
fritidschef 

  

3.3 Överklagande      

3.3.3 Beslut att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 
nämndens beslut eller avge yttrande inom föreskrivna tidsfrister 

 Ordföranden   

3.4 Ändring av beslut     

 Beslut om ändring eller rättelse av yttrande eller beslut enligt 
Förvaltningslagen 36 - 37 §§ 

FL 36 - 37 §§ Kultur- och 
fritidschef 

 Ny FL fr o m 20180701 

      

4 Biblioteksverksamhet     

4.1 Avgifter och priser     

 Fastställa entréavgifter, priser för gallrad media och priser vid övrig 
försäljning 

 Kultur- och 
fritidschef 

Verksamhetschef 
för bibliotek 

 

4.2 Förseningsavgift     

 Beslut om avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar 
tillbaka det som de har lånat. 
 
 
 

 Kultur- och 
fritidschef 

Verksamhetschef 
för bibliotek 
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 Ärende  Lagrum Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

4.3 Öppethållande     

 Beslut om inskränkningar i öppethållande för bibliotek upp till en dags 
stängning, samt om öppethållande vid större helger 

 Kultur- och 
fritidschef 

Verksamhetschef 
för bibliotek 

 

5 Fritidsgårdsverksamhet     

5.1 Avgifter och priser     

 Fastställa entréavgifter, priser för caféverksamhet samt avgifter vid 
användning av musikverkstaden 
 

 Kultur- och 
fritidschef 

Verksamhetschef 
för fritidsgårds- 
verksamheten 

 

5.2 Ersättningar     

 Beslut om ersättning för stulen eller skadad egendom till besökare på 
fritidsgård  

 Kultur- och 
fritidschef 

Verksamhetschef 
för fritidsgårds- 
verksamheten 

 

5.3 Öppethållande     

 Beslut om inskränkningar i öppethållande för fritidsgård upp till en 
dags stängning, samt om öppethållande vid större helger 

 Kultur- och 
fritidschef 

Verksamhetschef 
för fritidsgårds- 
verksamheten 

 

6 Kulturell verksamhet 

6.1 Avgifter     

 Fastställa entréavgifter och priser för gallrade konstverk inom 
allmänkulturell verksamhet och kulturminnesvård 

 Kultur- och 
fritidschef 
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 Ärende  Lagrum Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

7 Idrottsanläggningar     

7.1 Reklamplats     

 Upplåtelse av reklamplats på kommunens idrottsanläggningar  Kultur- och 
fritidschef 

  

 
 
 

 


