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Handläggare

Till

Anna Lundgren
Telefon: 08-50826791

Idrottsnämnden

Delegationsordning för idrottsförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden
och ärendegrupper enligt bilagd delegationsordning till
förvaltningschefen.
2. Förvaltningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd vid
förvaltningen att besluta i stället (vidaredelegering), lägst till
den nivå som anges i delegationsordningen.
3. Idrottsnämndens ordförande eller, vid dennas förhinder, vice
ordförande får besluta på idrottsnämndens vägnar i ärenden
rörande förvaltningschefens ledighet och resor.
4. Idrottsnämndens ordförande får, efter samråd med vice
ordförande, besluta på idrottsnämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid idrottsnämndens
nästkommande sammanträde.
5. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till
den som lämnat uppdraget enligt anvisningar i
delegationsordningen. I förekommande fall ska anmälan ske
till nästkommande idrottsnämnd.
6. Denna delegationsordning för idrottsförvaltningen ersätter
delegationsordning som idrottsnämnden beslutade om den
19 maj 2015, dnr 01.03/453/2015.

Marina Högland

Carina Braun

Förvaltningschef

Avdelningschef

Sammanfattning
Nämnden har enligt kommunallagen en möjlighet att delegera
beslutanderätt på nämndens vägnar. Nämndens delegation med stöd av
dessa lagrum framgår av nämndens delegationsordning, nu gällande
efter beslut den 19 maj 2015.
stockholm.se
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Delegationsordningen delegerar beslutanderätt inom nämndens
verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt
förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen.
Under år 2017 genomfördes en organisationsförändring på
idrottsförvaltningen. I samband med genomgång av delegationsordningen har det framkommit att delar av delegationsordningen
behöver uppdateras, dels med anledning av organisationsförändringen
och dels med anledning av ett generellt behov av en effektiviserad
beslutsordning.

Ärendet
Delegation enligt kommunallagen (2017:725)
Nämnden har enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL,
möjlighet att uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller åt en
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden.

Delegationsrätten begränsas av 6 kap. 38 § KL, varigenom det
föreskrivs att följande slag av ärenden inte får delegeras:
1.
2.

3.
4.
5.

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 beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits
till nämnden, och
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Beslut som har fattas med stöd av delegation enligt 6 kap. 37 § KL ska
enligt 6 kap. 40 § anmälas till nämnden i den ordning nämnden
bestämmer.
Om nämnden med stöd av 6 kap. 37 § KL delegerat beslutanderätt
inom nämndens verksamhetsområde till förvaltningschefen, får
nämnden enligt överlåta åt förvaltningschefen att vidaredelegera
beslutanderätten till en annan anställd inom kommunen.
Nämnden får vidare enligt 6 kap. 39 § KL uppdra åt ordföranden eller
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämnden nästa sammanträde.
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Behov av ändring av gällande delegationsordning
Gällande delegationsordning beslutades av idrottsnämnden den 19 maj
2015. Under år 2017 genomfördes en organisationsförändring på
idrottsförvaltningen. I samband med genomgång av delegationsordningen har det framkommit att delar av delegationsordningen
behöver uppdateras, dels med anledning av organisationsförändringen
och dels med anledning av ett generellt behov av en effektiviserad
beslutsordning.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen efter samråd med
övriga avdelningar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I syfte att aktualisera delegationsordningen och få en effektivare
beslutsordning, föreslås bilagd delegationsordning att gälla från och
med den 24 april 2018 och tills vidare.
Föreslagna förändringar berör bland annat följande områden:
-

förvaltningschefens möjlighet att i brådskande ärenden lämna
så kallade kontorsyttranden i remissärende, när ärendet inte kan
anstå till nästa nämnd

-

förvaltningschefens möjlighet att utse personuppgiftsansvarig
och personuppgiftsombud/dataskyddsombud

-

förvaltningschefens möjlighet att besluta om idrottsnämndens
deltagande i gemensamma upphandlingar som genomförs av
annan nämnd i staden.

-

förtydligande av delegationen rörande ärenden om ekonomi
och avtal

-

ändring av delegat i lotteriärenden

Delegationsordningens anvisningar för hur anmälan av
delegationsbeslut ska ske kompletteras med mer detaljerade
anvisningar för vissa medarbetare. Bifogat delegationsordningen
finns en blankett för anmälan av delegationsbeslut och en
förteckning över vilka delegationsbeslut som ska anmälas till
idrottsnämnden.
_______
Bilaga
Bilaga 1. Delegationsordning för idrottsförvaltningen
Bilaga 2. Jämförelse mellan delegationsordning 2015 och förslag
2018, markerade förändringar
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