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Diarienummer
2013/KFN
Kultur- och fritidsnämnden

Reviderad delegationsordning inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde

Förslag till beslut
1. Reviderad delegationsordning inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde antas.

Britt-Marie Lundberg-Björk
Förvaltningschef

Karin Sundström
Utredare

Sammanfattning
Med anledning av att nya befattningar inrättats samt det i övrigt fanns ett behov
av att se över delegationsordningen har ett nytt förslag tagits fram.
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Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen ändrades senast 2010-09-27, med anledning av en lämnad
revisionsrapport. Ändringarna gällde delegation under punkt D avseende
föreningsstöd.
Nya befattningar och namn på befattningar och organ har ändrats sedan
delegationsordningen beslutades t.ex. kommundirektör och förhandlingschef
samt kommunstyrelsens särskilda utskott, vilket bör återspeglas i
delegationsordningen. Vidare har vissa andra ändringar gjorts för att koppla
delegationsordningen till specifikt kultur- och fritidsnämnden
Alla ändringar är markerade i förslaget
Återtagande av delegation
En ny rubrik föreslås som handlar om återtagande av delegation. Detta är i och
för sig en självklarhet att med rätten att delegera följer att den som har delegerat
beslutanderätten när som helst kan återta delegationen. För tydligheten skull bör
detta läggas in i texten, att samma instans om delegerat också kan besluta om
återtagande av delegation.
Ersättare
Ett tillägg förslås som innebär att beslutsfattarens överordnad inte bara kan
besluta när befattningshavaren inte tjänstgör, utan även i övriga fall när denna är
förhindrad att besluta. Beslutsfattaren kan ju t.ex. vara på resa i tjänsten, dvs.
inte närvarande men ändå vara under tjänstgöring.
A Allmänna ärenden
A6
Delegation till kommunjurist gällande användande av kommunvapnet
A7
Förtydligande av sponsringsmedel inom den ram som årligen avsätts.
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A7,A8, A9
Ändring till kommundirektör istället för kommunchef.
B1
Ändrat till chef redovisningsenhet istället för redovisningschefen.
C
Ändrat till rubrik arbetsgivarfrågor istället för personalfrågor.
C1
Ändrat till chef personalenheten/förhandlingschefen istället för personalchefen.
C2, C3
Ändrat till HR-chef/Förhandlingschef istället för personalchef.
C4,C5, C6, C7,C8, C9, C10,C11,C12,C13, C14
Ändring till kommundirektör respektive HR-chef/Förhandlingschef. Vidare har
det strukits delegation som berör kommundirektör och kommunstyrelsens
ordförande respektive kontorschef, vilket inte behöver anges i
delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden.
C8
För tillsvidareanställning och visstidsanställningar ges delegation för övrig
personal till förvaltningschef/närmaste chef istället för till endast
förvaltningschef.
C9
Skrivit ihop punkten om medgivande att behålla lön under ledighet.
Delegationen för övrig personal gäller förvaltningschefen.
C10
Förtydligande att kommunens riktlinjer gäller.
C10, C12
Lön för övrig personal är delegerat till förvaltningschef/närmaste chef.
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C11
Ändrat till att det är HR-chef/Förhandlingschef som träffar överenskommelse
om lön när allmän löneöversyn inte sker.
C16
Ändrat till kommunstyrelsens särskilda utskott istället för
förhandlingsdelegation.
C17
Ny punkt om arbetsmiljöuppgifter i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsordning.
D
Ändrat rubrik till nämndspecifika frågor
D2
Ändrat till fritidschef istället för förvaltningschef

