
 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 14 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och 
fritidsnämndens 

delegationsordning 
 

 

 

  



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 2 av 14 

Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Delegationsordning 

Antaget av: Kultur- och fritidsnämnden 

Antagningsdatum: 2023-02-21 § 13 

Diarienummer: KFN 2023–8 

Gäller till och med: Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig: Nämndsekreterare 

Revisionshistorik: Ersätter delegationsordning 2019-01-23 § 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 3 av 14 

Kultur- och fritidsnämnden – ansvarsområden från 1 januari 2023 – 
Reglemente. 

Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens reglemente gällande från 1 
januari 2023 

Nämnden svarar för;  
- 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  
- Uthyrning och schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 
föreningsverksamhet 
 
Se reglementet i sin helhet för vidare information. 

 
Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorganisation  

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningschef

Kultur- och fritidschef

Kulturskola
Fritid
Föreningsverksamhet
Bibliotek
Kultur
Turism
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HR-frågor och anställning – se kommunstyrelsens delegationsordning, 
kommunstyrelsen är anställningsmyndighet 
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1. Lagförteckning 
 
BL  Bibliotekslagen 

GDPR Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) 

FvL Förvaltningslagen 

 Lotterilagen 

KL  Kommunallagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

SL Skollagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 
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2. Övergripande delegation Kultur- och 
fritidsnämnden 

Nr. Delegation Laghänvisning Delegat 

2.1 

 

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) 

 

2.2 

 

 

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

 

 

Förvaltningschef 

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

 

 Förvaltningschef 

2.4 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   
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2.5 Vid förfall för delegat beslutar 
närmsta chef 

  

2.6 Avge yttrande av politisk men inte 
principiell natur 

 Kultur- och 
fritidsnämndens 
presidium 

2.7 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 

 

2.8 Beslut huruvida omprövning skall 
ske 

(notering: Läsanvisningar i Förvaltningslagen) 

37 § och 38 § 
46 § 2 st FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

2.9 Omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 

37 § och 38 §  Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

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

KL 6 kap 39 § Kultur och 
fritidsnämndens 
ordförande 

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

Dataskydds-
förordningen 
(GDPR) 
2016/679  

Förvaltningschef 
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3. Avdelning kultur och fritid 

3.1 Kultur  
 

 

3.2 Fritid och turism 

  

Nr. Delegation Laghänvisning Delegat 

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

 Kulturutvecklare  

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

 Kulturutvecklare 

3.1.3 Inköp av konst i offentlig miljö 
utifrån tilldelad ram i 
investeringsbudget 

 Kulturutvecklare 

Nr. Delegation Laghänvisning Delegat 

3.2.1 Besluta om bidrag till ungdoms- och 
idrottsföreningar samt övriga 
föreningar enligt fastställda 
bidragsregler 

 Kultur- och 
fritidschef 

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

 Kultur- och 
fritidschef 

3.2.3 Besluta i lönebidragsärenden om 
bidrag till föreningar och 
organisationer 

 Kultur- och 
fritidschef 
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4. Ekonomi, upphandling och inköp 

4.1 Ekonomi 

 

4.2 Upphandling och inköp 
 
Nr. Delegation Laghänvisning Delegat 

4.2.1 

 

Genomförande av upphandling 

a) Beslut om att inköpscentral 
genomför upphandling och tecknar samt 
förlänger ramavtal. 

  
 
a) Förvaltningschef 
 
 

Nr. Delegation Laghänvisning Delegat 

4.1.1 Försäljning av inventarier för; 

a) högst 1 prisbasbelopp 

b) över 1 prisbasbelopp 

  

a) Förvaltningschef 

b) Kommundirektör  

4.1.2 Beslutsattestant för var och en av 
nämndens verksamheter                                          

(Notering: Förteckning över dessa ska hållas 
aktuell och ska årligen anmälas till 
styrelsen/nämnden.) 

 Förvaltningschef 

 

4.1.3 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) Ekonomichef 

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

 Förvaltningschef 
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b) Beslut om att sluta avtal med 
ADDA 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. 

b) Ekonomichef 
 

 

 
 
 
c) Förvaltningschef 

4.2.2 Beslut att avbryta pågående 
upphandling 

 Förvaltningschef 

4.2.3 Anta leverantör för tilldelning 
(anbud) 

 Förvaltningschef 

4.2.4 Teckna/förlänga avtal i löpande 
verksamhet inom ramen för 
fastställd budget. Om inte annat 
anges i delegeringsordningen i 
övrigt. 
 

a) Över 20 prisbasbelopp 
 

b) Upp till 20 prisbasbelopp 
 

  

 

 
a) Förvaltningschef 

b) Avdelningschef 
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5. Fastigheter/ Verksamhetslokaler 
  

Nr. Delegation Laghänvisning Delegat 

5.1 Uppsägning av hyresavtal för internt 
förhyrd verksamhetslokal för 
villkorsändring. 

 Förvaltningschef 

5.2 Uppsägning, slutlig, av hyresavtal 
för internt förhyrd verksamhetslokal 

 Förvaltningschef 
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6. Information om delegering 
Med delegering menas att kultur- och fritidsnämnden 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 nämnden 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 inte gäller, om det inte är frågan 
om ren verkställighet. Kommunallagen (KL) (2017:725) reglerar möjligheten 
att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. 

6.1 Delegater i Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning  
 
Övergripande ärenden för alla verksamheter inom kultur- och 
fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämndens presidium; ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e 
vice ordförande  
Kommundirektör  
Förvaltningschef  
Ekonomichef  
Fritids- och turismansvarig  
Kulturutvecklare  
1:e Bibliotekarie  
Handläggare  
Delegaten i ursprungsbeslutet  
 

6.2 Allmänt om delegering  
 
Nämndernas möjligheter och begräsningar att delegera regleras i 6 kap. 37–
39 §§ KL. Beslut som är tagna på delegation kan nämnden bestämma ska 
anmälas till nämnd enligt 7 kap 8 § KL. Beslut som ska anmälas till nämnd 
ska utan dröjsmål inlämnas till registrator eller nämndens sekreterare efter 
att beslutet är fattat.  
 
Det finns också möjligheten för nämnden att besluta om förvaltningschefens 
rätt att vidaredelegera enligt 7 kap. 5–6 §§ KL.  
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-01-23 § 3 att samtliga beslut tagna 
på delegation ska anmälas till nämnd och ska redovisas vid det sammanträde 
som hålls närmast efter beslutet fattades (i avsnitt 6.4 finns en checklista för 
den information som ska vara med vid anmälan av ett delegationsbeslut). 
Nämnden beslutade också att förvaltningschefen får vidaredelegera och att 
dessa beslut ska anmälas till förvaltningschef som i sin tur anmäler det till 
nämnden.  
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6.3 Allmänt om överklagan  
 
De beslut som tas av nämnd och dess delegater kan överklagas. En person 
som är medlem i kommunen enligt 1 kap. 5 § KL har rätt att enligt 13 kap. 1 
§ få lagligheten prövad av en nämnds beslut. Tiden för överklagan och 
grunder för upphävande av beslut regleras i 13 kap. 5 och 8 §§.  
 
En person som är medlem i en kommun som har gemensam nämnd eller är 
en del av ett kommunalförbund har också möjligheten att få beslut av dessa 
nämnder/förbund laglighetsprövade.  
 
Gäller beslutet myndighetsutövning är det däremot enbart den som beslutet 
angår som kan överklaga, vilket görs enligt 40–46 §§ FL. 

6.4 Checklista för anmälan av delegationsbeslut: 
Delegationsanmälan ska innehålla:  

1. Datum och § när kultur- och fritidsnämnden beslutat anta den aktuella 
delegationsordningen (anges på första sidan).  

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, till exempel 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 eller 
sekreterare omedelbart efter att beslutet fattats. Beslutet anmäls 
därmed vid kultur- och fritidsnämndens nästkommande möte,  

8. Gör en anteckning i diariet/akten om när delegationsbeslutet anmäldes 
till kultur- och fritidsnämnden.  

 
På Insidan under styrdokument finns alltid kultur- och 
fritidsnämndens aktuella delegationsordning att hämta. 
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6.5 Historik – Revidering, ändring, tillägg  
 
Nu gällande: Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2023-02-21 § 
13 Dnr: KFN 2023–8.  
 
Ersätter: Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2019-01-23 §3. 
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