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Författningssamling

Flik 3.10

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-08, § 17. Gäller från och med
2018-03-12

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers
kommun
Med stöd av reglemente för Vingåkers kultur- och fritidsnämnd lämnar nämnden
rätt för utskott/förtroendeman och tjänsteman att fatta beslut i de grupper av
ärenden och i den omfattning som anges i dessa delegationsbestämmelser. I
bestämmelserna anges vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss
grupp ärenden.
Härutöver gäller som förutsättning för utövande av beslutanderätt å kultur- och
fritids- nämndens vägnar:
att av nämnden utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten
iakttages,
att frågor som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt
underställes nämnden,
att beslut fattade med stöd av delegation anmäles till nämnden. (Se kommentar)
Kommentarer:
Den som efter delegation avgör ett ärende på nämndens vägnar företräder inte
bara nämnden utan träder in i nämndens ställe. Det innebär att även ansvaret
övergår på den bemyndigade.
Delegationsbeslut markerade med * skall anmälas till nämnden för information
och för kontroll hur beslutanderätten utnyttjas.
Även kultur- och fritidsnämnden återfinns under rubriken "delegationsbeslut".
Detta enbart för att gränsdragningen mellan delegation och nämndbeslut skall bli
tydligare.
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Förkortningar:
Kof =
OUC =
EnhC =
O =
Ks =
KC=

Kultur- och fritidsnämnden
Områdeschef/upplevelsechef
Enhetschefer
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Åtgärder/Ärendetyp

Delegationsbeslut

Personalärenden
Anställa arbetstagare gr 1 och gr 2 tillsvidare
a) områdeschef/upplevelsechef

Ks*

b) enhetschefer

Kof*

c) övrig personal

EnhC*

Anställa arbetstagare för viss tid, visst arbete eller viss säsong
a) områdeschef/upplevelsechef

Ks*

b) enhetschefer

OUC*

c) övrig personal

EnhC

Beordra övertid
a) områdeschef/upplevelsechef

KC

b) enhetschefer

OUC

c) övrig personal

EnhC

Beslut angående semester
a) områdeschef/upplevelsechef

KC

b) enhetschefer

OUC

c) övrig personal

EnhC

Beslut angående tjänstledighet
a) områdeschef/upplevelsechef

KC

b) enhetschefer

OUC*

c) övrig personal

EnhC
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Betald ledighet beslutas av kommunens personalorgan.
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Kurser, konferenser, tjänsteresor
Beslut om områdeschef/upplevelsechef deltagande i kurser,
konferenser och studieresor överstigande ett dygn

KC

Beslut om enhetschefers deltagande i kurser, konferenser och
studieresor överstigande ett dygn

OUC

Beslut om övrig personals deltagande i kurser, konferenser och
studieresor.

EnhC

Beslut om ordförandes deltagande i kurser, konferenser
och studieresor.

O*

Beslut om övriga förtroendemäns deltagande i kurser,
konferenser och studieresor.

Kof

Beslut om enskilda tjänsteresor som kräver traktamente
och/eller reseersättning.

EnhC resp.
OUC

Arbetsmiljöfrågor
Ansvar för arbetsmiljö och internkontroll.

EnhC resp.
OUC

Bidragsfrågor
Bevilja ekonomiskt bidrag till organisationer och enskilda
Driftsbidrag 1 och Driftsbidrag 2.

Kof *

Investeringsbidrag under 10 000 kr.
Investeringsbidrag över 10 000 kr.

OUC*
Kof*

Evenemangsbidrag under 10 000 kr.
Evenemangsbidrag över 10 000 kr.

OUC*
Kof*

Övriga bidrag enligt normer och budget.

OUC*

Bidrag som ej regleras i bestämmelser.

Kof*

Inköp
Inköp av inventarier, mtr och tjänster samt investeringar

OUC

enligt budget (enligt attestförteckning).

EnhC resp.

Inköp av konst.

O/OUC*

a) deposition/placering.

OUC

Kulturarrangemang/utställningar
Nämnden utfärdar riktlinjer och mål för programverksamheten.

Kof*

Planering och genomförande.

OUC*

Planering och genomförande (bibliotek).

EnhC*

Utlämnande av allmänna handlingar
Beslut om utlämnande av allmän handling till enskild eller till
annan myndighet samt uppställande av förbehåll därmed.

OUC

Beslut om att avvisa skrivelse om överklagande som inkommit
för sent.

OUC

Upplåtelse av lokaler mm
Upplåtelse av lokaler för kultur-, fritids- och turiständamål i
enlighet med fastställda riktlinjer.

EnhC resp.
OUC

Upplåtelse av park och utescen vid Säfstaholm.

OUC

Tillfällig stängning av institutioner inom kultur och fritidsenheterna.

OUC*
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