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3.3 Bidrag och fonder 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas om inte annat anges under Anmärkning. Besluten lämnas till nämndsekreteraren. 

Kap nr Beslut Beloppsgräns Lägsta beslutsnivå Anmärkning 

3.3.1 Bidrag till föreningar och organisationer 

 

 

Högst 1 pbb 

Högst 2 pbb 

Högst 4 pbb 

 

 

EC 

AC  

FD 

Se även ”Göteborgs Stads 

riktlinje för föreningsbidrag till 

civilsamhället”. 

 

3.3.2 Minska och stoppa bidrag till samt återkräva 

bidrag från föreningar och organisationer 

Högst 1 pbb 

Högst 2 pbb 

Högst 4 pbb 

EC  

AC  

FD 

Beloppsgräns avser storleken på 

det beviljade bidraget som 

minskas, stoppas eller återkrävs. 

3.3.3 Beslut att ansöka om eller rekvirera samt fördela 

statsbidrag som rör egen nämnd, i de fall ansvaret 

inte ligger på annan nämnd 

 AC Ekonomi  

3.3.4 Beslut att ansöka om eller rekvirera samt 

godkänna underlag för fördelning av statsbidrag 

som rör fler än en nämnd inom socialpsykiatri 

(personer med psykisk 

funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa), i de fall 

ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 AC Ekonomi  

 

  



 

Göteborgs Stad, Nämnden för funktionsstöd, Delegationsordning 2021-04-21 2 (4) 

4.5 Administrativa ärenden - Övrigt 
Kap nr Beslut Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmärkning 

4.5.1 Väcka talan samt föra talan i ärenden och mål vid 

domstol samt att utfärda fullmakt att företräda 

nämnden i sådana ärenden eller mål 

 

 FD  

4.5.2 Utfärda fullmakt att företräda nämnden vid 

allmän förvaltningsdomstol i mål där nämnden 

har ställning som part, dock med de 

begränsningar som följer av lag 

 

10 kap 2 § SoL VC   

4.5.3 Behörighet att motta delgivning med nämnden 

 

6 kap 36 § KL EC, nämndsekr  

4.5.4 Föreläggande om att ombud ska styrka sin 

behörighet genom en fullmakt 

 

15 § 2 st FL Handläggare   

4.5.5 Avvisande av ombud  14 § FL 

 

VC  

4.5.6 Beslut i jävsfråga avseende tjänsteman 6 kap 30 § KL Närmast överordnad 

chef 

Formellt beslut skall fattas när 

jävsinvändningen inte godtas 

4.5.7 Beslut om att avslå en begäran från enskild part 

om att ärende ska avgöras  

 

12 § 1 st FL Närmast överordnad 

chef 

 

4.5.8 Tillstånd att ta del av sekretessbelagda uppgifter 

för forskningsändamål 

12 kap 6 § SoL VC, nämndsekr  
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4.5.9 Ärenden om utlämnande av allmän handling 

 

a) vid utlämnande 

 

b) vid avslag 

2 kap. 14 § TF,  

6 kap 2 o 3 §§ OSL,  

12 kap 2 § OSL,  

10 kap. 14 § OSL 

 

 

Handläggare 

 

EC, nämndsekr, 

registrator, 

förvaltningsjurist 

Vid avslag eller upp-ställande 

av förbehåll ska samråd med 

nämndsekreterare ske. 

 

 

4.5.10 Beslut om att ta ut avgift för allmän handling i 

förskott 

 

6 kap. 1 a § OSL EC, nämndsekr 

 

Efter samråd med 

nämndsekreterare 

4.5.11 Beslut om att ta ut avgift för, alternativt vägra att, 

tillmötesgå registrerads begäran om information 

 

Art 12 DSF 

4 kap 12 § 2 st BDL 

EC  

4.5.12 Ärende om registerutdrag 

 

a) vid utlämnande 

 

b) vid avslag  

Art 15 DSF 

 

4 kap 3 § BDL 

 

4 kap 7 § BDL 

 

 

Dataskyddskontakt 

 

EC 

 

 

Utlämnande är verkställighet, 

anmäls ej 
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4.5.13 Beslut om rättelse av personuppgifter, radering 

av personuppgifter ("rätten att bli bortglömd"), 

begränsning av personuppgiftsbehandling, rätten 

till dataportabilitet samt rätten att göra 

invändningar 

 

Art 16, 17, 18, 20 och 21 

DSF 

4 kap 9-10 §§ BDL 

EC Efter samråd med 

dataskyddskontakt. 

Beslut om att ingå 

personuppgiftsbiträdes-avtal, se 

avsnitt 3.2.12 

4.5.14 Anmälan av personuppgiftsincident till 

tillsynsmyndighet 

Art 33 DSF 

3 kap 9 § BDL  

 

Dataskyddskontakt  

4.5.15 Beslut om organisation för arkiv 4 § arkivlagen 

 

FD  

4.5.16 Beslut om fastställande av 

informationsredovisning 

6 och 10 §§ arkivlagen FD Avser klassificeringsstruktur, 

dokumenthanteringsplan, 

gallringsbeslut och 

arkivbeskrivning 

4.5.17 Myndighetens övriga beslut avseende vården av 

sitt arkiv 

4 § arkivlagen FD  

 

 

 

 


