Delegationsordning
Nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa i
Höörs kommun
Antagen av Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa 2020-xx-xx § xx

Dnr NKAF 2020/184

Gäller från och med ??

1. Delegation av beslutsrätt
För att möjliggöra en effektiv förvaltning delegerar nämnden beslutanderätt enligt denna delegationsordning.
Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller en anställd att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Ren verkställighet tas inte upp i delegationsordningen. Beslutanderätt som delegeras till specifik funktion eller
tjänsteman i speciallagstiftning tas inte heller upp i delegationsordningen.

2. Beslut som inte delegeras
Beslutanderätt delegeras inte när det gäller:
1.

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2.

framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut
av Kommunstyrelsen 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,

4.

omdisponeringar av nämndens budget,

5.

ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

3. Verkan av delegering och återkallande därav
En delegering innebär inte ett krav på att det är den av delegeringsordningen utsedda delegaten som måste
besluta utan är en rätt för delegaten att besluta.
Nämnden kan återkalla en delegering.

4. Vidaredelegering och ersättare
Om ordförande inte har möjlighet att besluta träder vice ordförande in i dennes ställe. Om ingen handläggare
finns tillgänglig träder närmaste chef eller sektorschefen in i deras ställe.
Sektorschefen har generell rätt att vidaredelegera sin beslutsrätt inom nämndens/sektorns
verksamhetsområden.
Enhetschef har generell rätt att vidaredelegera sin beslutsrätt inom enhetens verksamhetsområden.
Vid sektorschefens frånvaro ersätts denna av en av sektorschefen tillförordnad sektorschef eller av
bibliotekschef Elisabeth Hallberg. Vid övriga chefers frånvaro ersätts dessa av tillförordnad chef eller av
sektorschefen.
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5. Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattats med stöd av delegeringsordning eller särskilt delegeringsbeslut och som kan överklagas
genom laglighetsprövning ska anmälas till nämnden.
Brådskande beslut som fattas av ordföranden eller annan ledamot ska alltid anmälas vid nämndens
nästkommande sammanträde.

6. Förändringar i delegeringsordningen
Vid förändrad delegering inom nämndens ansvarsområde ska förändringen införas i delegeringsordningen.
Hänvisning till nämndens beslut ska framgå av den reviderade delegeringsordningen. Den reviderade
delegeringsordningen ska införas i kommunens författningssamling.
Delegeringsordningen ska aktualitetsförklaras vid varje ny mandatperiod och vid behov.
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A

ALLMÄNNA ÄRENDEN

Delegation till

A.1

Beslut i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Nämndens
ordförande

A.2

Beslut att inte lämna ut allmän handling, uppställa
villkor för dess utlämnande eller avge yttrande överklagande av sådant beslut

A.3

Behörighet att ta emot delgivning och rekommenderat
brev ställt till nämnden

A.4

Rätt att ingå och underteckna avtal som avser den
sektorsövergripande verksamheten

A.5

Rätt att ingå och underteckna avtal som avser det egna
verksamhetsområdet

A.6

Hantera inkomna klagomål samt att besluta om
nödvändiga åtgärder om det genom klagomålet
framkommer att det finns brister

Enhetschef
Sektorschef

B.

REMISSER, DOMSTOLSÄRENDEN
OCH ÖVRIGA KONTAKTER MED
ANDRA MYNDIGHETER

Delegation till

B. 1

Föra nämndens talan i mål och ärenden inför domstol
och andra myndigheter samt befullmäktigande av ombud
att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter. Delegationen omfattar även rätten att
yttra sig för nämnden vid huvudförhandling i domstol och
beslut om ett ärende ska överklagas.

Kanslichef
Nämndens

Sektorschef

ordförande
Sektorschef
Sektorschef

Enhetschef

Sektorschef

Rättidsprövning

Kanslichef

Handläggare

Yttranden med anledning av att beslut av nämnden
i dess helhet har överklagats kan inte delegeras.
B.2

Avge yttrande vid remisser av där kommunen inte enligt
lag är skyldig att yttra sig inom nämndens
verksamhetsområde samt beslut att avstå från
avlämnande av yttrande i dessa fall.

Sektorschef

B.3

Avge yttrande till länsstyrelse, Polismyndigheten och andra
myndigheter över ansökningar om tillstånd enligt
lagar, förordningar och kommunens bestämmelser
enligt ordningslagen m.fl. lagar

Sektorchef
Handläggare

C

EKONOMISKA ÄRENDEN

Delegation till

C.1

Upphandling och avtal

C.1.1

Upphandling och försäljning av lös
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egendom, entreprenader, investeringar
och externa tjänster inom nämndens
verksamhetsområde

C.2

- till ett belopp om högst 100 000 kr i varje
enskilt fall

Respektive
beslutsattestant

- överstigande belopp inom beslutad
Budgetram

Sektorschef

Ansöka om stats- och verksamhetsbidrag

Enhetschef
Rektor

Enhetschef har generell rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde.
C.3

Övrigt

C.3.1

Utseende av beslutsattestanter

Sektorschef

D

ÄRENDEN
RÖRANDE
FÖRTROENDEVALDA

Delegation till

D.1

I brådskande fall fatta beslut om deltagande med arvode
på konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och
kontaktpersonsuppdrag (föreskrifter för arvoden för
förtroendevalda § 2 e)

Nämndens
ordförande

D.2

Sammankalla förtroendevalda att delta med arvode på
sammankomst, konferens eller annat möte (föreskrifter
för arvoden för förtroendevalda § 2 f)

Nämndens
ordförande

E

ÄRENDEN RÖRANDE
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Delegation till

E.1

Beslut om information (registerutdrag) samt övriga
ärenden som rör en begäran enligt dataskyddsförordningen,
t.ex. begäran om rättelse, radering, begränsning av behandling
och rätten att göra invändningar.

Dataskydds-

E.2

Kontakt med tillsynsmyndigheten /Datainspektionen,
t.ex. vid personuppgiftsincident

E.3

Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal

F

FÖRENINGSVERKSAMHET

F.1

Utbetalning och fördelning av bidrag till föreningar med
ungdomsverksamhet, pensionärs-, och handikappföreningar
samt studieförbund enligt nämndens bidragsnormer

Sektorschef

F.2

Utbetalning och fördelning av bidrag till kulturföreningar

Nämnden

F.3

Beslut om att ny förening blir bidragsberättigad

G

INTEGRATION

Arbetsutskottet

ombud

Dataskydds-

ombud
Sektorschef
Enhetschef

Nämnden
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G.1

Ordna boende för personer som blir anvisade till
Höörs kommun

H

ARBETSMARKNAD

H.1

Försäljning och prissättning, Växthuset

I

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

I.1

Antagning av elev till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
samt till SFI (Svenska för invandrare)

Rektor

I.2

Besluta att utbildning för elev i kommunal vuxenutbildning upphör

Rektor

I.3

Besluta att på nytt bereda utbildning för en elev inom kommunal Rektor
Vuxenutbildning

I.4

Yttrande om en ansökan till vuxenutbildning på grundläggande och
gymnasial nivå samt SFI i annan kommun eller landsting

I.5

Yttrande om en ansökan till utbildning för särskild utbildning för Rektor
vuxna i annan kommun

I.6

Teckna ramavtal om gymnasial vuxenutbildning med externa utförare

Sektorschef

I.7

Avropa grundläggande- och gymnasialvuxenutbildning hos externa
aktörer inom tecknade ramavtal och tillgängliga medel

Rektor

I.8

Upprättande och fastställande av plan för diskriminering och kränkande
behandling

Rektor

I.9

Ansvar för att bedriva målinriktat arbetet för att motverka kränkande
behandling samt att ett förebyggande arbete mot kränkande behandling
genomförs

Rektor

I.10

Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheterna kring anmälda
kränkningar
Mottagande av anmälan om kränkande behandling
rapport i nämnden

Rektor

I.11

Integrationskoordinator

Enhetschef

I.12

Besluta om vilka nationella kurser som ska ingå i kursutbudet

I.13

Besluta om grundbelopp för grundläggande- och gymnasiala kurser

J

GYMNASIESKOLAN

J.1

Besluta att utbildningen på ett nationellt program ska fördelas på Sektorchef
längre tid än tre läsår

J.2

Avge yttrande till annan kommun, utanför frisöks avtalet, där en elev
ansökt om plats vid ett nationellt program

J.3

Teckna samverkansavtal för enskild elev på en nationellt godkänd Sektorschef
idrottsutbildning

J.4

Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för elev på ett

Rektor

Sektorschef

Rektor
Sektorschef

Sektorschef

Sektorschef
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nationellt program
J.5

Besluta om tilläggsbelopp till huvudman för elev på ett
introduktionsprogram program

Sektorschef

J.6

Minska omfattningen från heltidsstudier för en enskild elevs utbildning
på introduktionsprogrammet

J.7

Besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram Rektor

J.8

Förlänga en utbildning på ett introduktonsprogrammet till 2 år

J.9

Besluta om att ta emot ungdomar från andra komuner till
preparandutbildningen, individuellt val eller språkintroduktionen

Sektorschef

J.10

Komma överens med en annan kommun om ersättning för en elev som
mottagits på preparandutbildningen, individuellt alternativ,
yrkesintroduktion eller språkintroduktionen

Sektorschef

J.11

Komma överens med en fristående huvudman om ersättning för en elev
som mottagits på preparandutbildning, individuellt alternativ,
yrkesintroduktion eller språkintroduktionen

Sektorschef

J.12

Besluta om stöd till inackordering för gymnasieelever

J.13

Beslut om resekort för gymnasieelever

Handläggare

J.14

Beslut om skolskjuts, taxi för gymnasieelever

Transportstrateg

J.15

Åtgärder enligt patientsäkerhetslagen, samt hälso- och sjukvårdslagen
för att uppfylla vårdgivarens skyldigheter för elevmedicinska insatser
(MLA, medicinskt ledningsansvar)

MLA, verksamhetsansvarig

Rektor

Rektor

Sektorschef
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