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 Datum 2016-11-18 
 

Delegationsordning 
Fastställd av styrelsen 18 november 2016 

Ärende  Delegerat  Delegat  Anmärkning  
Beslut om bidrag till aktivitet Nej   
Försening av aktivitetsstart 

• upp till tre månader 
• upp till sex månader 

 
Ja 
Ja 

 
Förbundschef 
Arbetsutskottet 

 

Beslut om ändringar av aktivitet  
• som inte påverkar målsättning eller 

budget negativt  
• som medför utökning av budget  
• som påverkar aktivitetens målsättning 

 
Ja 
 
Nej  
Nej 
 

 
Förbundschef 
 
 

 

Beslut om förlängning av aktivitet 
• Inom budgetram 
• Med utökning av budget 

 
Ja 
Nej 

 
Förbundschef 
 

 

Undertecknande av avtal 
• uppdragsavtal med projekt 
• övriga avtal av vikt 

 
Ja 
Ja 

 
Förbundschef 
Ordförande 

 

Undertecknande av övriga skrivelser  Ja  Förbundschef Efter samråd med ordförande 
Remittera ärenden och besvara enklare 
remisser, dock inte avge yttranden 

Ja Förbundschef 
 

 

Yttrande till myndigheter Nej  Undertecknas av ordförande 
Kostnader för administration eller insatser 

• upp till 50 000 kr/tillfälle  
 
Ja 

 
Förbundschef 

 
Huvudregeln är att beställning av varor och tjänster ska 
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• upp till 100 000 kronor/tillfälle  Ja Arbetsutskottet ske inom samverkande myndigheters ramavtal. 
Placera om pengar till fasträntekonto Ja  Förbundschef  
Utse attestantansvarig Nej    
Utse behörighetsadminstratörer  Nej    
Utse arkivansvarig Nej   
Beslut om åtgärder i samband med 
revisionsrapporter 

Nej   

Avslag på begäran att få ut allmän 
handling  

Ja Förbundschef 
 

2 kap. 14 § TF, 10 kap 14 § OSL 

Deltagande i kurser och konferenser 
• ordförande  
• övriga styrelsemedlemmar  
• förbundschefen 
• övrig personal  

 
Ja  
Ja 
Ja 
Ja 

 
Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet 
Ordförande 
Förbundschef 

 

Representation Ja Förbundschef Samråd med ordförande 
 

Rutin för att anmäla delegationsbeslut 
 
Följande rutin gäller för anmälan av delegationsbeslut: 
 

1.  Beslutet förs upp på delegationsförteckningen på särskild blankett . 
 

2. Aktuell delegationsförteckning lämnas till styrelsen inför varje sammanträde. 
 

3. Efter sammanträdet samlas delegationsförteckningar i en pärm hos den ansvarige tjänstemannen.  
De sparas i två år efter anmälan till styrelsen. 

 


	Delegationsordning
	Fastställd av styrelsen 18 november 2016
	Anmärkning 
	Delegat 
	Delegerat 
	Ärende 
	Rutin för att anmäla delegationsbeslut

