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Delegationsbestämmelser
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller en anställd tjänsteman att
besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärcnden. Detta
kallas delegering. Den till vilken beslutanderätten delegeras kallas delegat. Detta
fötutsätter ett förtroendeförhâllande mellan nämnden och delegaten.

Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnat fatta står i
överensstämmelse med den allmänna inriktningen som nämnden kan ha gett uttryck
för. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. En
nämnd har befogenhet att när som helst - till exempel på gund av missbruk av
delegeringsbefogenheten, arbetskonflikt eller annan anledning - återkalla en lâmnad
delegering. Dätemot kan ett beslut som redan är fattatmed stöd av delegation inte
åteftas.

En översyn av delegationsordningen böt genomföras ådigen, områden som specifikt
bör granskas är:

o Atenden som kan skapa stot uppmärksamhet eller annaß är av stor principiell
vikt.

o Ätenden dä¡ osäkerhet råder om nämndens uppfattning i sakfrågan.
o Ârenden som för lång tid låser nâmndens handlingsfrfüet såsom t.ex, viktigare

avtal med tredie part.

Yadät ett beslut?

Med beslut i delegedngsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens
mening. Kännetecknande för ett sådant beslut är att det f¡jleligger alternativa
lösningat och att beslutsfattaren måst göra vissa överväganden eller bedömningar.
Bifall såväl som avslag utgör således ett beslut i lagens mening. Beslut som fattas med
stöd av delegation ska anmälas till nämnden sorn också ska ange på vilket sätt så sker.

Delegater

Kultut- och fritidsnämnden har till följande delegerat rätten att besluta i ett visst
ärende eller en ärendegrupp:

. Kultur- och fritidsnämndens ordförande
r Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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r Förvaltningschef (vid förfall för förvaltningschefen gäller uppdtaget dennes
utsedda vikarie)

o Vetksamhetsansvarig, chef understdlld förvaltningschef
o Föreningskonsulent
o Kultusamordnare

Rätt ¿tt anskaffz varor och tjänster till ett högsta angivet belopp kan ¿v
förvaltningschefen tilldelas namngivna personer genom så kallad anskaffningsattest.
.A,nsvaret inneb,ir inte chefsansvar.

Sammanställning av delegationsordningen är indelad i ärenden efter
delegationsuppdr"g. I anslutning till rubrikema återfinns i vissa fall förtydlþanden i
den högra kolumnen.

Vidatedelegering

Nämnden har uppdragit åt förvaltningschefen ztt f^tta beslut i vissa ârenden som
indelas i olika delegationsuppdrag. Förvaltninçchefen ffu i sin tur uppdra åt annan
anstdlld inom kommunen att besluta i sitt ställe, så kallad vidaredelegetirg, (6 løp.37
$, KomL). Förvaltningschefen ska informera nämnden om vidaredelegedng sker och
till vilka delegater. Nämnden har i sin tur att godkänna förvaltningschefens
vidaredelegation.

Foftsatt så kall¿d vidaredelegefugà,t inte tillåteq det vill säga den som fiitt sin
delegation från förvaltningschefen får inte i sin tur delegera rätten vidare till annan.
Delegaten ska hålla sig inom givna befoçnhetsgdnset (till exempel inom det egna
verksamhetsområdet och inom de beloppsgränser som anges i
delegationsordningen). Vidare måste delegaten se till att det tilltänkø beslutet är
försvarþ ur alla övriga aspekter:

Vid planering av inköp 
^y 

v^t^ eller tjänst/teckn¿nde zv avtzl etc. skall det
konüolleras att:

den verkligen behövs i verksamheten

att medel för inköpet/avtalet och ddft finns avsatt i budget
att upphandlingsbestimmelset följs
attvatanf gänsten är prisvärd och i övrigt av tillräckligt god kvalitet
att eventuellt anda f&îattnngat och/eller kommun¿la dircktiv rörande dess
inköp, bruk och övnga handhavande efterföljs
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Vid förfall för delegat övertas beslutanderätten âv den som förordnats som vikarie
för delegatens tjänst. Vid korta¡e fuânvaro då beslut eller vid jäv övertas
beslutanderätten av närmaste chef.

vid delegering fattar delegaten besluret på nämndens vägnar, vilket bör framgå vid
undertecknandet av beslutet. Delegaten ä¡ inte tvr¡ngen att utnyttia delegationsdtten i
alla ätenden, utan kan - till exempel vid osäkerhet - hänskjuta fuâtgan till den som
utÊjtdat delegationsbeslutet.

Vidare måste också risken föt jäv uppmrùksammas. Ingen delegat ffu fatta beslut i
egen eller närståendes sak. I sådana fall skall beslutsfrågan hänskjutas till
förvaltningschefen (och i dennes fall till nämnden).

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut fattade med stöd av delegering skall anmâl¿s till kultur- och fritidsnämnden
eller - vid vidatedelegering - till förvaltningschefen, men den som delegerat är inte
fn ftân sitt ansvar. Kultur och fritidsnämnden måste därför fðlja hur
delegationsrätten utövas. Besluten anmäls skriftligen till kultur- och fritidsnämnden
vid nämndens närmast kommande sammanüäde. Delegationsbeslut redovisas på
nämndens sammanträde.

Overklagande och besvär

Liksom nämndens beslut kan ett delegationsbeslut överklagas antingen genom
kommunalbesvfu enlþt Kommunallagen (10 kap.) ellet med stöd av
Förvaltningslagen. Överklagande med stöd av kornmunallagen ska ske inom tre
veckor från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäls
hos nämnden tillkännagavs på anslagstavlan. Delegationsbesluten anslås inte separat
på kommunens anslagstavla.

Vad som inte får delegeras

Det är viktigt att målstyrning och rätten att deþera inte utnyttjas på ett sätt som kan
rubba nämndens övergripande ânsvaÍ för verksamheten. I(ommunallagen anget
också vilka slag av ärenden som inte får delegeras:

ärenden som avser verksamhetens må| inriktning omfattning eller kvalitet
framställningar ellet yttranden till fullrnäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller att fullrnäktige har overklagats
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ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de fu av principiell
beskaffenhet eller annars av stötre vikt
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Brådskande ärenden

Utöver vad som îramgfu av de olika avsnitten delegerar nâmnden åt ordföranden att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan awaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas spârsâmt. Sådana beslut
skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla uppgrft om varför
ärendet var brådskande.

MBl-förhandling eller samråd

Delegat sva.rut för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är
upp$'lld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna fölis innan
beslut fattas.

Delegation från kommuns tyrelsen

Vid beslut som berör förvaltningschef, eller ärenden där fön'altningschef redan
erhållit delegation från kommunsryrelsen, gáller beslut enligt kommunsryrelsens
delegationsordning.

Verkställþhet

En del ärenden ingfu i den normala tjänsteutövningen och inryms inte under
bestâmmelscma om delegation och delegationsbeslut. Verksrällighet innebär "faktiskt
handlande" eller beslut som normalt fattas av tjänsteman i kraft av dennes
tiänsteutrymme. Verkställighet i det dagliga arbetet utgår ofta från beslut som regleras
ilag, avtal eller utifrån målstyrning.

Följande punkter är exempel på sådana ärenden;
o Beslut om âffaflgemang inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
. Reglstrering av nya föreningar inom kultu- och fritidsnämndens ansvarsområde
o Anskaffningsbeslut för varor och tjänster, avrop pâ ramavtaleller beställning av

v^tof , ^n 
àn löpande anskaffning inom budget

o Inköpsbeslut,löpande,inombudget
¡ .Atbetsrutiner, schemaläggning, ledigkungör a, pröva tjänstbarhet,

anställningsintyg, tjänstgöringsintyg/-b"tyg, arbetstider
o Beslut om förkortad uppsägningstid, entledigande på begäran av personal
. Tiänsteresa i mindre omfattning

\--z
\--l
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o Utbildning, studiebesök, konferenser mm i mindre omfattning
o RePresentation, uppvaktningar (öpande, vardaghga, enlþt kommunens dktlinier)
o Ledighet enligt avtal, MBl-förhandling, årþ löneöversyn, reseersättningar och

traktamente
o Tillämpning av taxor & avgifter enligt fullmäktþs beslut
o Avgifter av engångskanktàx
o Brukarundersökningar
. Upplåtelse och uthyrning av lok¿ler inom nämndens ansvarsom¡åde
o Tillfällig förändring i öppethållande i kultur- och fritidsnämndens ansvæsområde

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsupp&ag Delegat Vidatedelegering Kommentar /Lagrum

Allmänna ämnen
Brådskande ärenden där

nämndens avgörande inte kan

awaktas.

Nämndens

ordförande

Enligt 6 kap 36 g KL fär
otdföranden, l:e
vice ordfömnde och 2:e

vice ordförande var för
sig fatta beslut i
brådskande ärende.

Yttrande över överklagat

delegationsbeslut.

Den som

handlagt det

överklagade

ärcndet.

24SFL

Utse arkivansvadg och

fas tställa arkivinscuktion
Förvaltningschef I enlighet med

Arkivreglemente för
Kadsborgs kommun g 2

Revidering av
dokumenthanteringsplan

Arkivansvarþ I beslutad

dokumen thanteringsplan
från nämnd framgfu
vem som är

arkivansvarig. Avser
revidering som är av

mindre vikt. Gallringstid
på allmän handling ska

alltid beslutas av nämnd.
Revidedng ska alltid ske

i samråd med arkivarie.
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Föreningsbídrag och andra
bidras
Fördelning av bidrag till
studieförbund inom beslutad

budset.

Förvaltningschef

Fördelning av bidrag till
föreningar, organisationer m
fl. i¡om beslutad budget och i
enlighet med fullmäktiges
faststállda resler.

Förvaltningschef

Beviliande av investeringslån i
enlþhet med fullmäktþs
fastställda reqler.

Föwaltningschef

Beslut i frågor om
lotteritillstånd för ideella

föreningar.

Förvaltningschef Föreningskonsulent

Konst och
fötrmåIssamlingar,
utsmyckningar
Inköp och placering av konst
inom beslutad budset.

Förvaltningschef Konstinköps-
ansvadq

Gallring ur samlingar (konst

och förernål)
- Ekonomiska slcål

Föremålets
tekniska/þiska
tillstånd

Förv'altningschcf

Personelärcnden

Avstängning disciplinpåföljd,
uppsägning eller avsked av

personal inom förvaltningen.

Närmast

överordnad chefi
samrâd med
personalenheten

Medge avkortad
uppsägningstid samt bevilia

uppsägning ftån
visstidsanställning.

Närmast

övetordnad chef

.Anställningsbeslut Närmast

överotdnad chef
samt
personalenheten
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om ev.

omplacering.
Iædighet för enskild
angelägenhet utan lön

a) upp till 6 rnånader

b) Over 6 månader

a) Nåirmast

överordnad chef
b)

Förvaltningschef i
samråd med

personalchef
Utbildning i tjänsten Närmast

överordnad chef
Förflyttning och omplacering
av personal från en
fðrvaltning till en ¿nnan.

Närmast

överordnad chefi
samråd med
personalchef.

Medge fortsatt tjänstgoring
efter pensionsâúder 67 âtt

Närmast

övero¡dnad chef
Beslut om lön Närmast

överordnad chef
Ekonomi och avgiftcr
Godkänna attesrförreckning Förvaltningschef Regler fôr ekonomisk

förvaltning. Kap3, g 5
Beslut om direktupphandling Budçtansvarig,

behörig beställare
I enlighet med
kommunens policy och
dktlinier.

Ingâ och säga upp avtal för
den löpande verksamheten

Fönraltningschef
Verksamhetschef
Kultu¡samordnate

Ansöka om medel (brdng)
från organisationer utanför
Kadsborgs kommun i
fuskostnad:
< 500 tkr (Ansökt medel)
< 50 tkr (Kommuninsats)

Föwaltningschef
Verksarnhets-
ansvarig

Tecknande av hyreskontrakt
för uthyrning

Förvaltningschef Verksamhets-
ansvariq

GDPR
Beslut âtt tâ ut en avgift för
eller vägta !åmna ut
registerutd"rag

Förvaltningschef futt.12.5,15.3 GDPR
Överklagbart

Beslut om registrerads rátt
till dttelse, tadering,
be$änsnine av behandlins.

Förvaltningschef Art.76-27 GDPR
Överklagbart
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underrättelse till uedje
man, dataportabilitet och
invändning i den mån
beslutet går den
teqistretade emot
Inga och underteckna
pers onuppgiftsbiträdes aval
inom sitt
verksatnhetsområde

Fön'altningschef Art.28 GDPR

Ingå och underteckna
personuppgifts biträdesaval
föt fletanämnder eller hel¿
kommunen

IT-chef Art.28 GDPR

Utse/entlerliga
daøsþddsombud

Kommunchef Att 37 GDPR
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