FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kulturnämnden

Utgivare: Kulturnämnden
Gäller från: lagakraftvunnet beslut
Antagen av Kulturnämnden § 15, 2019-02-27, reviderad § 32, 2019-04-24; § 16, 2020-02-19; 68 §, 2020-10-21

Delegationsordning för kulturnämnden
Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 - 39 § delegerar kulturnämnden till förtroendevalda och
anställda enligt följande uppställning att besluta på nämndens vägnar i angivna slag av ärenden.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegat ansvarar också för att samråd med
berörda sker inför beslut.
Beslut i ärenden inom nämndens ansvarsområde som inte finns upptagna i denna
delegationsordning ska fattas av nämnden i dess helhet.
1

Anmälan

Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till nämnden.
2

Beslut – Verkställighet

Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande
art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och åtgärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika
rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ
och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren.
3

Jäv

Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.
4

Överordnads befogenheter

Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att
överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman.
Nämnden har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade. Delegationen omfattar
delegatens (befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och gällande organisation.
5

Avvisning och avskrivning

Delegat med rätt att besluta i viss ärendetyp kan även besluta om avvisning och avskrivning i den
aktuella ärendetypen.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet som har ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. I kommunstyrelsens ledningsfunktion
ligger bland annat att leda och samordna personalpolitiken. Kommunstyrelsen har vidare ansvar för
att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt beslutar i försäkrings- och
skadeståndsärenden. Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunövergripande upphandlingar
inom varu- och tjänsteområdet i enlighet med av kommunfullmäktige antagen upphandlings- och
inköpspolicy samt övriga upphandlingar av stor principiell vikt och upphandlingar som sker
samordnat med annan. Se vidare reglemente för kommunstyrelsen.

Förkortningar
BC

bibliotekschef

ChN

chef för nämndskansli

EkC

ekonomichef

FC

förvaltningschef

FL

förvaltningslagen

KaC

kanslichef

KFC

kultur- och fritidschef

KJ

kommunjurist

KSau

kommunstyrelsens arbetsutskott

KN ordf

ordförande för kulturnämnden

KN vice ordf

vice ordföranden för kulturnämnden

KN 2 vice ordf

2 vice ordföranden för kulturnämnden

Kultursam.

kultursamordnare

MSC

enhetschef för musikskolan

OSL

offentlighet- och sekretesslagen

TF

tryckfrihetsförordningen

RC

redovisningschef
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Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)

A

Allmänt

A1

Beslut om representation och
uppvaktning.

KN ordf
(KN vice ordf
KN 2 vice ordf)

Se Representationspolicy, Riktlinjer
för representation och gåvor

A2

Beslut om utlämnande av allmän
handling.

FC

Offentlighets- och sekretesslagen samt
2 kap. tryckfrihetsförordningen
Om en anställd vid en myndighet har vården
om en handling är det i första hand denne som
ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I
tveksamma fall ska den anställde låta
myndigheten göra prövningen, om det kan ske
utan onödigt dröjsmål.
Beslut om avslag på begäran om utlämnande
av allmän handling till enskild eller annan
myndighet, samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till enskild, eller om
den enskilde begär myndighetens prövning
fattas av KJ.
Den enskilde ska informeras om möjligheten
att begära myndighetens prövning och det
krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för
att beslutet ska kunna överklagas.

A3

Behörighet att motta delgivning.

FC
(Handläggare)

A4

Beslut som är så brådskande att det
inte går att avvakta nämndens
avgörande.

KN ordf
(KN vice ordf
KN 2 vice ordf)

3

6 kap. 39 § KL
Besluten ska anslås omedelbart och
anmälas vid kommunstyrelsens nästa
sammanträde.
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A5

Prövning av om överklagande
inkommit i rätt tid

Den delegat som
fattat det
överklagade
beslutet

A6

Beslut om kurser och konferenser för
förtroendemän.

KN ordf

A7

Beslut om att revidera antagen
dokumenthanteringsplan.

KaC
(KJ)

A8

Beslut om vem som kontrasignerar
och i övrigt undertecknar
kulturnämndens handlingar.

KN ordf

Ärende

Delegat

45 § förvaltningslagen samt lag om
beräkning av lagstadgad tid.

Beroende på förändringar i lagstiftningar,
förändrat arbetssätt/system, efter samråd med
eller anvisningar från Sydarkivera.

Anmärkning

(Ersättare)
Se Karlshamns kommuns upphandlings- och
inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling
och inköp.

B

Upphandling och ekonomi

B1

Beslut om upphandling med ett
sammanlagt värde upp till 100 tkr

KFC/BC/MSC

Direktupphandling, när ramavtal saknas.

B2

Beslut om upphandling med ett
sammanlagt värde mellan 100 tkr
upp till 28 % av tröskelvärdet enligt
LOU och 26 % av tröskelvärdet
enligt LUF

FC

Direktupphandling med
dokumentationsplikt, när ramavtal saknas.
Framtagna instruktioner och mallar ska
följas. Rapportering ska ske till
upphandlingsenheten.
Aktuella tröskelvärden framgår på
Upphandlingsmyndighetens hemsida.
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/u
pphandla/omupphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaran
den/troskelvarden/
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B3

Beslut om upphandling med ett
sammanlagt värde från 28 % av
tröskelvärdet enligt LOU och 26 %
av tröskelvärdet enligt LUF upp till 7
mkr

a)

Beslut om att inleda upphandling och RC
godkänna förfrågningsunderlag
(EkC)

b)

Beslut om tilldelning

RC
(EkC)

c)

Beslut om att ingå avtal

RC
(EkC)

d)

Beslut om att avbryta upphandling

RC
(EkC)

e)

B5

Beslut om att göra ändringar i
pågående upphandling

RC

Beslut om anslutning till
inköpscentrals ramavtal eller
pågående/kommande upphandling

RC

(EkC)

(EkC)
Vid ramavtal med flera leverantörer är
förnyad konkurrensutsättning ett exempel på
avrop.

B6

Beslut om inköp från befintligt
ramavtal (avrop)

a)

- upp till 1 mkr

KFC

b)

- över 1 mkr upp till 3 mkr

FC

c)

- över 3 mkr upp till 7 mkr

RC
(EkC)

B7

B8

Beslut om att utnyttja option i
befintligt ramavtal

RC

Beslut om att ge arrangemangsbidrag
till kulturföreningar upp till och med
10 000 kr

kultursam.

(EkC)
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B9

Beslut om godkännande av
beställningsberättigade.

FC

B10 Beslut om avyttring eller kassation av FC

Riktlinjer för investeringar och leasing (över 5
bb beslutas av RC)

B11 Beslut om avyttring eller kassation av KFC/BC/MSC

Riktlinjer för investeringar och leasing

B12 Beslut i skadeståndsärenden

KJ
(EkC)

Skadeståndslagen och övrig ersättningsrättslig
lagstiftning.

Delegat

Anmärkning

lös egendom där värdet ligger mellan
2 bb och 5 bb

lös egendom där värdet ligger under 2
bb

Ärende

(Ersättare)
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Art. 12.5 GDPR

C1

Beslut att vägra att tillmötesgå
begäran om begäran är uppenbart
ogrundad eller orimlig

KFC

C2

Beslut om utlämnande av
KFC
registerutdrag samt beslut att avvisa
begäran om registerutdrag

Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten
(7 kap. 2 § KomplL).

Art. 15 GDPR
Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten
(7 kap. 2 § KomplL).

Art. 16 GDPR

C3

Beslut om den registrerades rätt till
rättelse

KFC

C4

Beslut om den registrerades rätt till
radering

KFC

Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten
(7 kap. 2 § KomplL).

Art. 17 GDPR
Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten
(7 kap. 2 § KomplL).
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Art. 18 GDPR

C5

Beslut om den registrerades rätt till
begränsning av behandling

KFC

Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten
(7 kap. 2 § KomplL).

Art. 19 GDPR

C6

Beslut om underrättelse till tredje
man om rättelse, radering eller
begränsning av behandling

KFC

C7

Beslut om den registrerades rätt till
dataportabilitet

KFC

C8

Beslut med anledning av den
registrerades rätt att göra
invändningar

KFC

C9

Beslut att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal,
datadelningsavtal eller annat
inbördes arrangemang, inklusive
instruktioner

FC

C10

Beslut om anmälan av en
personuppgiftsincident samt
upprätta anmälan och
dokumentation

KFC

Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten
(7 kap. 2 § KomplL).

Art. 20 GDPR
Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten
(7 kap. 2 § KomplL).
Art. 21 GDPR
Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten
(7 kap. 2 § KomplL).

Art. 28.3 GDPR
Beslut kan ej överklagas (7 kap. 5 §
KomplL).

Art. 33 GDPR
Anmälan ska göras till Datainspektionen
inom 72 timmar efter att myndigheten fick
kännedom om incidenten.
Samråd ska ske med dataskyddsombudet
innan anmälan.
Beslut kan ej överklagas (7 kap. 5 §
KomplL).
Art. 35 GDPR

C11

Fastställa konsekvensbedömning
avseende dataskydd

KFC

Samråd ska ske med dataskyddsombudet
innan konsekvensbedömningen fastställs.
Beslut kan ej överklagas (7 kap. 5 §
KomplL).
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