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§ 49
Revidering av kulturnämndens delegationsordning (KN 2021.077)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente. Med ett 
antal förbehåll får denna beslutanderätt delegeras till ett utskott, en ledamot eller ersättare, 
eller till en anställd. Delegering av beslutsrätten görs generellt i en delegationsordning.

För ett antal år sedan genomfördes en kommunövergripande översyn av samtliga nämnders 
delegationsordningar. En ambition i översynen var att samtliga nämnders 
delegationsordningar skulle utgå från samma struktur och utformning när det gäller 
exempelvis allmänna juridiska ärenden, ekonomi, upphandling och personalfrågor.

I samband med att nämnderna reviderar sina delegationsordningar så ändras även vissa beslut 
inom den gemensamma delen. För att harmonisera de gemensamma delarna har kansliet gjort 
en mindre översyn av nämndernas delegationsordningar. Utgångspunkten har varit att 
förbättringar som gjorts inom vissa nämnders delegationsordningar ska komma alla nämnder 
till del.

Nu föreslås därav mindre ändringar gällande förändring av organisation inom förvaltningen, 
hanteringen av yttranden, anställning och tillförordnanden gällande personal samt 
entledigande av dataskyddsombud.

Förslaget till revideringen av kulturnämndens delegationsordning är bifogad som en bilaga till 
ärendet. Bilagan heter ”Bilaga 1 – Förslag till revidering av kulturnämndens 
delegationsordning”. Gulmarkerad text i förslaget är text som föreslås att läggas till i 
delegationsordningen, och överstruken text är text som föreslås att strykas ur 
delegationsordningen.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Revidering av kulturnämndens delegationsordning
 Bilaga 1 - Förslag till revidering av kulturnämndens delegationsordning



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2021-11-30

Referensnummer för signaturer:



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-11-10

DNR KN 2021.077 
JESPER WESTBERG SID 1/2
KOMMUNSEKRETERARE 
  
JESPER.WESTBERG@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering av kulturnämndens 
delegationsordning

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad 
delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente. 
Med ett antal förbehåll får denna beslutanderätt delegeras till ett utskott, en ledamot 
eller ersättare, eller till en anställd. Delegering av beslutsrätten görs generellt i en 
delegationsordning.

För ett antal år sedan genomfördes en kommunövergripande översyn av samtliga 
nämnders delegationsordningar. En ambition i översynen var att samtliga nämnders 
delegationsordningar skulle utgå från samma struktur och utformning när det gäller 
exempelvis allmänna juridiska ärenden, ekonomi, upphandling och personalfrågor.

I samband med att nämnderna reviderar sina delegationsordningar så ändras även 
vissa beslut inom den gemensamma delen. För att harmonisera de gemensamma 
delarna har kansliet gjort en mindre översyn av nämndernas delegationsordningar. 
Utgångspunkten har varit att förbättringar som gjorts inom vissa nämnders 
delegationsordningar ska komma alla nämnder till del. 

Nu föreslås därav mindre ändringar gällande förändring av organisation inom 
förvaltningen, hanteringen av yttranden, anställning och tillförordnanden gällande 
personal samt entledigande av dataskyddsombud.

Förslaget till revideringen av kulturnämndens delegationsordning är bifogad som en 
bilaga till ärendet. Bilagan heter ”Bilaga 1 – Förslag till revidering av kulturnämndens 
delegationsordning”. Gulmarkerad text i förslaget är text som föreslås att läggas till i 
delegationsordningen, och överstruken text är text som föreslås att strykas ur 
delegationsordningen.

Bedömning gällande anställningar
Övriga Norrorts-kommuner anmäler anställningar som delegationsbeslut. Enligt 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är tillsvidareanställningar beslut enligt 
kommunallagen och bör beslutas på delegation. Besluten ska tillkännages på webben 
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för att därmed kunna överklagas och slutligen vinna laga kraft. Det finns en etablerad 
praxis sedan minst 30 år att timanställningar kan ses som verkställighet, vilket har 
godtagits i dömande instanser. 

I ett tidigare JO-beslut1 kritiseras Surahammars kommun som inte har anmält 
anställningar av lärare till nämnd. Citat ur beslutet: ”Såsom JO har konstaterat i 
tidigare beslut råder det inte något tvivel om att beslut om att anställa lärare för 
tjänstgöring under ett läsår måste anses vara av sådan vikt och innefatta ett sådant 
inslag av självständig bedömning att det är fråga om ett beslut i kommunallagens 
mening. Följaktligen anser jag att kommunallagens bestämmelser om delegation och 
överklagande är tillämpliga i sådana fall”. 

Det är enligt JO väsentligt att anmäla beslut om anställningar till nämnd dels för att 
nämndens ledamöter ska få information om den verksamhet som äger rum inom 
förvaltningen och dels för att kommuninvånarna ska få möjlighet till insyn i den 
kommunala beslutsprocessen. Att ett anställningsbeslut inte vinner laga kraft är 
ogynnsamt ur rättssäkerhetssynpunkt för bl.a. den som beslutet avser. 

Enligt JO är det därtill angeläget att man av nämndsprotokoll kan härleda vilket eller 
vilka beslut som har anmälts vid ett visst sammanträde och att man då kan utläsa 
huruvida, och i så fall när, det anmälts till nämnden. Förvaltningen föreslår därmed 
att lägga till en punkt i kulturnämndens delegationsordning som innebär att alla 
beslut gällande anställningar av personal med månadslön ska fattas via 
delegationsbeslut.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Jesper Westberg
Förvaltningschef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten

Registrator kultur
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KULTURNÄMNDEN

Kulturnämndens delegationsordning
Fastställd av kulturnämnden 2012-06-12 § 46, reviderad av kulturnämnden 2013-09-10 § 52, 2014-12-
16 § 65, 2016-04-26 § 27, 2017-01-31 § 6, 2021-06-01 § 33 och 2021-12-14 § XX.

Allmänna bestämmelser
Kulturnämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och kulturnämndens 
reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. Föreskrifter om delegering av ärenden inom en 
nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap 37-41 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL. 
En nämnd kan uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden 6 kap. 37 § KL.

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 8 § KL delegerar kulturnämndens inom ramen för nämndens 
verksamhetsområde beslutanderätten i denna delegationsordning angivna ärenden. Detta innebär att 
följande ärenden inte får delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt, och
4.    ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ärenden som delegerats av kulturnämnden ska anmälas till kulturnämnden vid första möjliga 
sammanträde efter att delegationsbeslutet är fattat. 

Enbart förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslut, 7 kap. 6 § KL. Förvaltningschefs beslut om 
vidaredelegation är ett delegationsbeslut i sig som ska anmälas till nämnd. Förvaltningschef kan inte 
vidaredelegera sin beslutanderätt om vidaredelegation. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation 
från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschef.

I anmälan av delegationsbeslut ska framgå:
 vem som har fattat beslutet,
 när beslutet har fattats,
 vilket beslut som har fattats och,
 vad beslutet avser.

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av kulturnämnden. Beslutet kan 
inte återkallas eller omprövas av kulturnämnden och överklagas på samma sätt som kulturnämndens 
beslut.



VALLENTUNA KOMMUN SID 2/7
KULTURNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

KULTURNÄMNDEN

Bestämmelser om ersättare
Vid förfall för kulturnämndens ordförande får beslut fattas av kulturnämndens vice ordförande.

Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschefen.

Vid förfall för förvaltningschefen, får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kulturnämndens 
ordförande. 

Förkortning som används i denna delegationsordning
Kulturnämndens arbetsutskott AU
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Innehåll
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NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE
1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA ÄRENDEN
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan avvaktas.
6 kap. 39 § KL.

Ordförande

1.2 Rätt att till domstol eller annan myndighet 
begära anstånd samt överklaga beslut i 
brådskande fall.

Handläggare i 
ärendet

Avdelningschef
Ansvarig chef

1.3 Avslå begäran att få ta del av handlingar 
enligt tryckfrihetsförordningen 
(offentlighetsprincipen). 
Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400).

Förvaltningschef

1.4 Godkännande av 
personuppgiftsbiträdesavtal.

Chef som är 
ansvarig för 
tillhörande 
affärsavtal

1.5 Omprövning av beslut med anledning att 
delegationsbeslut överklagas § 27, §§ 37-39 
FL.

Förvaltningschef Den som fattat 
det överklagade 
beslutet

1.6 Beslut om att avge yttrande till rättsinstans 
med anledning av överklagande av delegats 
beslut.

a. beslut av arbetsutskott AU

b. beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation.

Förvaltningschef Den som fattat 
det överklagade 
beslutet

1.7 Beslut om att överklaga 
överklagningsmyndighetens beslut samt att i 
förekommande fall i samband härmed 
ansöka om inhibition.

a. beslut av arbetsutskott AU

b. beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation

Förvaltningschef

1.8 Underskrift av delgivningskvitto. Handläggare i 
ärendet

Förvaltningschef

1.9 Beslut, undertecknande och beslut att säga 
upp avtal samt beslut att förlänga avtal. 
Gäller avtal som inte faller inom ramen för 
upphandling och uppgår till ett värde av 
100 000 eller mer.

Avdelningschef
Ansvarig chef

Förvaltningschef

1.10 Beslut om att häva avtal.
Gäller avtal som inte faller inom ramen för 
upphandling.

Förvaltningschef

Kommentar [JW1]:  Benämningen ”Avdelningschef” ändras 
till
”Ansvarig chef” på grund av att det inte alltid finns en 
avdelningschef.
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1.11 Utse samt entlediga dataskyddsombud. Förvaltningschef

YTTRANDEN
1.12 Beslut om att inte besvara enkla ärenden, 

yttranden eller remisser remissvar som är av 
mindre intresse för nämnden.

Avdelningschef
Ansvarig chef

Förvaltningschef

1.13 Besvara enkla ärenden, yttranden eller 
remisser som är av mindre intresse för 
nämnden.

Ansvarig chef Förvaltningschef

1.14 Yttranden till myndigheter eller 
organisationer, förutom i sådant yttrande 
som omfattas av annan delegation.

AU

1.15 Yttranden på remisser i detaljplaneärenden. Förvaltningschef

1.16 Yttranden gällande namnsättning i 
Vallentuna kommun.

Kommunantikvarie

1.17 Bevakning och ställningstagande av 
kulturmiljövårdsintressen i samband med 
bygglovsremisser: 

1.17a
Tillstyrka positivt förhandsbesked eller 
avstyrka negativt förhandsbesked i 
bygglovsärenden baserat på om det står i 
konflikt eller inte med kulturmiljövårdens 
intressen. 

Kommunantikvarie Enhetschef 
Ansvarig chef

1.17b
Tillstyrka att bygglov beviljas eller avstyrka 
att bygglov inte beviljas i ärenden baserat på 
om det står i konflikt eller inte med 
kulturmiljövårdens intressen. 

Kommunantikvarie Enhetschef 
Ansvarig chef

2.0 EKONOMI
2.1 Beslut om besluts- och 

behörighetsattestanter och ersättare till 
dessa.

Förvaltningschef

2.2 Avskrivning av fordran: 
- under 2 prisbasbelopp
- mellan 2 prisbasbelopp och 0,5 mnkr: 
nämnden
Över 0,5 mnkr: kommunfullmäktige

Förvaltningschef

2.3 Beslut gällande avgiftsförändringar om max 
30 kronor gällande bibliotekens och 
kulturenhetens verksamheter.

Enhetschef 
Ansvarig chef

Förvaltningschef 

2.4 Beslut om avgifter för tillfälliga kurser och 
kortkurser. 

Förvaltningschef Enhetschef 
Ansvarig chef

DONATIONSSTIFTELSER/STIPENDIER

Kommentar [JW2]:  1.12 handlar om att besluta att INTE
besvara. Vi vill även att ansvarig chef ska kunna välja att
besvara dessa ärenden som är av mindre intresse för 
nämnden.



VALLENTUNA KOMMUN SID 6/7
KULTURNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

KULTURNÄMNDEN

2.5 Placering av donationsstiftelsers kapital. Förvaltningschef
2.6 Utdelning från donationsstiftelser. 

Fondens stadgar.
AU

2.7 Utdelning av kommunala stipendier. AU
2.8 Upplösning av donationsstiftelser.

Stiftelselag kap 6. § 5
Ordförande

3.0 UPPHANDLING
3.1 Upphandlingsdokument över tröskelvärdet. AU Förvaltningschef

3.2 Upphandlingsdokument upp till 
tröskelvärdet.

Förvaltningschef Ekonomichef

3.3 Upphandlingsdokument upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster.
För byggentreprenader gäller också 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster, d.v.s. 
samma beloppsgräns. Se intranätet för 
aktuella belopp.

Respektive chef
Ansvarig chef

3.4 Tilldelningsbeslut. Respektive chef
Ansvarig chef

3.5 Besluta om att avbryta upphandling. Upphandlingschef
3.6 Besluta om att häva avtal. Förvaltningschef
3.7 Direktupphandling över 28 % av 

tröskelvärdet – av synnerliga skäl.
Ordförande

4.0 PERSONAL
4.1 Mindre Förändringar av organisationen inom 

förvaltningen.
Förvaltningschef

ANSTÄLLNINGAR

4.2 Anställning av enhetschef. Förvaltningschef

4.3 Anställning av övrig personal med 
månadslön

Ansvarig chef

ARBETSMILJÖANSVAR – fördela 
arbetsmiljöuppgifter utifrån verksamhetens 
rutin samt chefsnivåerna. Uppgifterna 
fördelas ut så nära verksamheten som 
möjligt och på den nivå där de bäst kan 
utföras. 

Chefer

TILLFÖRORDNANDEN

4.4 Utse tillförordnad övrig chef under ordinaries 
frånvaro

Förvaltningschef

5.0 FÖRMÅNER FÖRTROENDEVALDA
5.1 Förtroendevaldas deltagande i kurser och 

konferenser 

- upp till ett basbelopp Ordförande
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- kostnad över ett basbelopp. AU

6.0 ARKIV
6.1 Mindre ändring i informationsredovisningen. Kommunarkivarie

7.0 BIBLIOTEK/KULTURENHETEN
7.1 Beslut om tillfälliga förändringar av 

bibliotekets och/eller Kulturhusets 
öppethållande. 

Enhetschef
Ansvarig chef

Förvaltningschef

8.0 KULTURSKOLAN
8.1 Avstängning av elev i kulturskolan. Förvaltningschef Enhetschef 

Ansvarig chef

9.0 BIDRAG TILL KULTURVERKSAMHET
9.1 Beslut om ”Bidrag till kulturverksamhet” upp 

till 10 000 kr.
Kultursekreterare Enhetschef 

Ansvarig chef
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