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Till
Idrottsnämnden

Revidering av delegationsordning för
Idrottsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny
delegationsordning att gälla från och med den 15 juni 2022 och tills
vidare.
2. Ny delegationsordningen ersätter delegationsordning, beslutad 24
april 2018, med dnr 01.04/265/2018 samt Justering av
delegationsordning, beslutad den 26 november 2019, med dnr
01.05/1371/2019.
Marina Högland
Idrottsdirektör

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning
Idrottsnämnden har enligt kommunallagen möjlighet att delegera
beslutanderätt för nämndens vägnar. Idrottsnämndens
delegationsordning är där dessa delegeringar är sammanställda. Den
nu gällande delegationsordningen beslutades den 24 april 2018,
samt justerades den 26 november 2019.
Förvaltningen föreslår en uppdatering av delegationsordningen för
att bättre följa den organisationsanpassning som genomförts inom
idrottsförvaltningen, samt anpassa delegationsordningen efter ny
lagstiftning och för att utgöra ett effektivare arbetsverktyg för
förvaltningen och idrottsnämnden.
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Bakgrund
Enligt 6 kap. 37 § i kommunallagen (KL) får en kommunal nämnd
uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ KL får även en nämnd uppdra åt en
anställd att besluta på nämndens vägnar. Förvaltningschef
(Idrottsdirektör) har även möjlighet att vidaredelegera sin
beslutanderätt till anställda inom kommunen. Beslut som har fattas
med stöd av delegation enligt 6 kap. 37 § KL ska enligt 6 kap. 40 §
KL anmälas till nämnden enligt den ordning nämnden bestämmer.
Beslut som inte anmäls till nämnd ska protokollföras särskilt.
Delegationsordningen samlar dessa delegeringar på ett ställe och
fungerar som ett arbetsverktyg för förvaltningen och
idrottsnämnden.
Nuvarande delegationsordning beslutades av idrottsnämnden den 24
april 2018, samt beslutades en justering av delegationsordning den
26 november 2019. Idrottsförvaltningen har under år 2022
genomfört en organisationsanpassning vilket föranlett att
delegationsordningen behöver uppdateras, för att överensstämma
med förvaltningens organisation, och därigenom säkerställa en
effektiv och tydlig beslutsordning.
Sedan nu gällande delegationsordning beslutades har även ny
lagstiftning och lagförändringar trätt i kraft, vilket inneburit behov
av tillägg eller uppdatering av delegationsordningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen efter samråd med
övriga avdelningar.
Förvaltningens förslag
Idrottsnämndens delegationsordning har ett behov att
återkommande uppdateras med anledning av exempelvis
organisationsförändringar, reglementsändringar och ny lagstiftning.
I och med den organisationsanpassning som genomförts inom
idrottsförvaltningen behöver delegationsordningen harmoniseras för
att fortsatt fungera som ett effektivt arbetsverktyg för förvaltningen
och idrottsnämnden. Idrottsförvaltningens organisation har under år
2022 anpassats b.la. genom förändrade chefsnivåer.
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Tidigare har delegationsordningen varit uppbyggd enligt 4 nivåer,
vilket enligt föreslagen delegationsordning utgår, för att istället
ändras till att uttryckligen ange vilken chefsfunktion eller
tjänsteman som erhåller en delegation.
Förslagna ändringar, enligt bilagd delegationsordning, föreslås gälla
från och med den 15 juni 2022 och tills vidare.
________
Bilagor
Bilaga 1 – Delegationsordning 2022.
Bilaga 2 – Delegationsordning 2022, markerade förändringar.

