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Förteckning över delegationsbeslut, avdelning administration, nov-dec, 2020 
Enligt delegering av idrotts- och föreningsnämnden 

 

Nr i 

delegations-

ordningen 

Delegat Diarie-

nummer 

Datum för  

beslut 

Ärende Beslut Delgivits 

6.1.1 Ordförande 0581/20 2020-11-19 Besluta i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas 

 

Tillfällig stängning av 

bokningar och allmänhetens 

tillträde till förvaltningens 

inomhus-anläggningar från 20 

nov tillsvidare så länge FHM 

skärpta råd gäller. Anläggningar 

är öppna för ungdomar under 15 

år, elitidrott, FaR-mottagningar 

och skolverksamhet. 

Förvaltningen förmedlar inte 

uthyrning av 

festlokaler/samlingslokaler från 

24 nov tillsvidare så länge FHM 

skärpta råd gäller. 

Idrotts- och 
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Nr i 

delegations-

ordningen 

Delegat Diarie-

nummer 

Datum för  

beslut 

Ärende Beslut Delgivits 

6.2.2 Förvaltningsdirektör 0285/19 2020-12-07 Fastställa klassificeringsstruktur, 

generellt gallringsbeslut, 

fastställa 

dokumenthanteringsplan och 

fastställa arkivbeskrivning 

Genom delegation fattar 

förvaltningsdirektören beslut om 

att anta idrotts – och 

föreningsnämndens 

dokumenthanteringsplan kapitel 

1 - 7, samt kapitel 2.12 Bedriva 

internt miljöarbete, beräknas 

vara klart i början av 2021. 

 

6.1.1 Ordförande 0581/20 2020-12-14 Besluta i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas 

 

Öppna bokningar till sporthallar, 

gymnastikhallar, ishallar, 

simhallar för att åldersgrupper 

så länge FHM nationella råd 

gäller. 

Vid bokningar har förbund, 

föreningar och oorganiserade 

grupper egenansvar att efterleva 

råd, annars tas bokningar bort. 

Fortsatt tillfälligt stänga 

allmänhetens tillträde till bad, 

gym och is tillsvidare. 

Personer med FAR har tillgång 

till FAR-mottagningar. 

Alla omklädningsrum stängs, 

Idrotts- och 

föreningsnämnden 
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Nr i 

delegations-

ordningen 

Delegat Diarie-

nummer 

Datum för  

beslut 

Ärende Beslut Delgivits 

men toaletter hålls öppna så 

länge FMH råd gäller. 

Omklädningsrum för barn födda 

efter 2005 och personer som 

ägnar sig åt yrkesmässig idrott 

hålls öppna.  

Inte förmedla uthyrning av 

festlokaler tillsvidare. 

Bokningar för organiserade 

fritidsaktiviteter är öppna.  

Besluten gäller från och med 17 

december. 

 


