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Delegationsordning för nämnden för kultur, utbildning
och friluftsverksamhet
Delegation, principer
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
och vissa beslut som rör myndighetsutövning kan inte delegeras. Vid
principiellt viktiga eller särskilt svårbedömda beslut skall delegaten återföra
ärendet till nämnden för beslut.
Delegering omfattar endast sådana beslut som ryms inom budget. De beslut
som ev. inte ryms inom budget ska alltid beslutas av nämnden.
Regionstyrelsen och nämnderna har en omfattande delegationsrätt för sina
beslut, s.k. politiska beslut. Politiska beslut kännetecknas av att det
föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa
överväganden och bedömningar. Sådana beslut kan också prövas av domstol
enligt bestämmelserna i kommunallagen.
Verkställighetsbeslut
Många beslut inom nämndens verksamhet är en följd av och fattas inom
ramen för politiska beslut, s.k. verkställighetsbeslut. Verkställighetsbeslut
kännetecknas av att det inte får finnas utrymme för självständiga
bedömningar. Sådana beslut kan heller inte prövas av domstol enligt
kommunallagens bestämmelser. De beslutas normalt av anställda. Besluten
grundas inte på delegering utan istället på den arbetsfördelning mellan
förtroendevalda och anställda som måste finnas för att
landstingsverksamheten ska fungera.
Vilka beslut som är politiska beslut och vilka som är verkställighetsbeslut är
ibland svårt att fastställa. Formellt besked kan bara lämnas av domstol efter
överklagande enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning.
Nämndens sätt att ange en gränsdragning är att delegeringsordningen även
omfattar verkställighetsbesluten.
Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) räknas fram av Statistiska
centralbyrån på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt
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gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex
och fastställs för helt kalenderår. Anges nedan med förkortningen PB.
Teckenförklaringar
-LD/
VOC
VOC/

= ingen delegering
= kan vidaredelegeras
= delegation till
verksamhetsområdeschefen,
vidaredelegering är inte tillåten
= delegation till
verksamhetsområdeschefen,
vidaredelegering är tillåten

Anmälningsskyldighet
Delegaten ansvarar för att alla beslut som tagits t.o.m. cirka en vecka före
nämndsammanträdet anmäls till nämnden på bilagd blankett. Blanketten
sänds till nämndsekreteraren per e-post. Originalet lämnas till Kultur &
Utbildnings diarium för registrering.
Beslut i brådskande ärenden som, med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen,
fattats av nämndens ordförande, ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

Nämndens delegering av beslutsrätt, gränsdragning
för verkställighetsbeslut
Numera ingår personalfrågor, representation och resor i arbetsgivarfrågor
som delegeras av regionstyrelsen.
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Område

Delegat

Kommentar

VOC

Anmäls

1. Avtalsteckning
Beslut att ingå avtal med extern part,
t.ex. samverkan (inte upphandling)
Beslut att ingå avtal avseende frågor som kan
hänföras till verksamheten
-

högst 10 PB totalt eller efter fastställd prislista

-

över 10 PB

Alla avtal i löpande verksamhet är verkställighet
Verksamhetschef/
stabschef
VOC

Samråd med VOC

2. Diarie- och arkivfrågor
Slutlig prövning och beslut om utlämnande av
allmän handling

VOC

Även handlingar som
förhandsprövats att vara
sekretessbelagda ska
omprövas vid begäran
om utlämnande
Anmäls

3. Ekonomi, investeringar
Fastställande och omdisponering av budget för
verksamheterna
Avskriva fordringar på högst
- 50 000 kr per fordran
- 200 000 kr per fordran
Beslut om att disponera medel ur förvaltade
fonder och regionens anknutna stiftelser
- stiftelsen för utdelning av
stipendier till stud på Åsa fhsk
- stiftelsen för utdelning av
stipendier till stud på Öknaskolan
- övriga fonder/stiftelser
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VOC

Anmäls

VOC
Nämnden

Anmäls

Rektor

Anmäls

Rektor

Anmäls

Nämnden
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Område
Landsantikvariens lönefond
Kompetensutveckling av personal
inom Sörmlands museum
- under 4 prisbasbelopp
- över denna gräns
Inköp av teknisk utrustning som är
kvalitetshöjande för museets
verksamhet
- under 4 prisbasbelopp
- över denna gräns
Forskning och övriga utvecklingsinsatser som kommer Sörmlands
museum till godo.
Övriga insatser som nämnden anser
gagnar museets verksamhet.

Delegat

Kommentar
Nämndens beslut i
samråd med
länsmuseichefen

Inför varje år, och löpande vid förändring, utse
beslutsattestanter/ersättare

VOC

Anmäls

Verksamhetschef/
stabschef

Verkställighet

Länsmuseichefen
Nämnden

Länsmuseichefen
Nämnden
Nämnden
Nämnden

4. Upphandling och försäljning
Initiering av upphandling av entreprenörer,
konsulter, inventarier, varor, material m m inom
anslagsram
- högst 12 PB per gång
-

högst 30 PB per gång
VOC

-

över 30 PB per gång

Nämnden

Avrop från ramavtal avseende upphandling av
entreprenörer, konsulter, inventarier, varor,
material mm inom anslagsram
- högst 12 PB per gång
- högst 30 PB per gång

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Beslut – anmäls
(Verkställighet om
investeringen är angiven
i investeringsplan
beslutad i nämnd)

Verksamhetschef/
stabschef

Verkställighet

VOC

Verkställighet

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 5(8)

STYRANDE DOKUMENT

Ansvarig

Giltig från

Dokumentnummer

Åsa Torvaldsson
Administrativa enheten

2018-05-25

KN-KUS21-0043-1
KN-KUS18-0040-1

Processområde

Dokumentnivå

Styra och besluta

Huvuddokument

Beslutad av

Område
Anlitande av grupper/artister (juridisk person),
dock ej anställning.

Delegat
Verksamhetschef

Kommentar
Verkställighet inom
budgeterad ram.
Över 10 PB information
till VOC före beslut –
dessa anmäls

Tecknande av leasing- och serviceavtal och dylikt
inom den egna verksamheten

Verksamhetschef/
stabschef

Korttidsleasing högst ett
år, i övriga fall efter
samråd med VOC
Verkställighet

Försäljning av tjänster och varor som inte är
prissatta

Verksamhetschef/
stabschef

Verkställighet

Fastställande av årliga prislistor för olika
kategorier tjänster
- högst 10 PB

Verksamhetschef/
stabschef

Verkställighet

-

VOC

Beslut – anmäls

Verksamhetschef

Samråd med VOC
Anmäls

VOC
Nämnden

Verkställighet

över 10 PB

Fastställa entréavgifter till särskilda utställningar
samt till evenemang, program, föreställningar etc.
Beslut om att skänka inventarier/utrustning samt
att sälja inventarier/utrustning
- högst 3 PB
- över 3 PB

5. Fastigheter, lokaler, byggnader, arrenden
Beslut att ingå, teckna och säga upp hyresavtal för
inhyrda externa lokaler
Permanent uthyrning avseende verksamhetens
byggnader och fastigheter

VOC

Chef FM (enligt LS
delegation)
Efter samråd med FM
Anmäls

Tillfällig uthyrning av lokaler, byggnader, rum
eller dylikt

Verksamhetschef/
stabschef

Tillfällig uthyrning enligt
prislista är verkställighet

Fastställande av arrenden och hyror inom ramen
för gällande skötselplan

Verksamhetschef

Uthyrning av bostäder och fritidsbostäder

Verksamhetschef

Nämnden beslutar om
bestämmelser
Anmäls
Verkställighet
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Område
Delegat
Uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt VOC
gällande lagstiftning krävs för uppförande,
utformning och underhåll av byggnader och
anläggningar

Kommentar
Verkställighet

6. IT-frågor
Förordna dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen (GDPR)
Fullgöra förvaltande uppgifter enligt
dataskyddsförordningen.

Nämnden

Delegeras ej

VOC/

7. Personalfrågor
Numera ingår personalfrågor, resor och
representation i arbetsgivarfrågor som delegeras
av regionstyrelsen.
Arbetsgivaransvar för arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagen (AML) samt för verksamheten
adekvata författningar.

LD/

Enligt särskilt beslut i LS
den 5 april 2016, § 56/16
Kan vidaredelegeras
inom organisationen.

8. Representation
Numera delegeras representation av
regionstyrelsen

9. Resor
Numera delegeras resor av regionstyrelsen

10. Rättsliga frågor
Avvisande av för sent inkommen handling vid
förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen
§§ 44–45

VOC

Anmäls

VOC

Enligt särskilt beslut i LS
den 12 december 2011, §
228

11. Yttre miljö
Ansvar för yttre miljö enligt för verksamheten
adekvata lagar och författningar, andra
myndighetskrav och landstingets miljöpolitiska
beslut
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Område

Delegat

Kommentar

Beslut i brådskande ärenden enligt.
kommunallagen 6 kapitlet § 39

Nämndens
ordförande

Anmäls alltid vid
nämndens nästa
sammanträde

Svar på remisser där respektive verksamhet är
remissinstans.

Verksamhetschef

Samråd med VOC
Anmäls

Verksamhetschef/
stabschef

Samråd med VOC vid
större omprioritering.
Kopia till VOC och
ekonomichef.
Verkställighet

12. Övrigt

Ansökan om externa medel/projektmedel för
verksamhet
- med behov av omprioritering inom av
nämnden beslutade ramar för verksamheten
eller kulturområdet.

-

när krav att tillföra nya resurser till
verksamheten fordras och det är utanför
beslutad ram eller uppdrag för att kunna
genomföra projektet
Beslut om bidrag och resurser för regional och
interregional utveckling inom fastställd
ekonomisk ram.
Beslut om stöd i form av arbetsstipendium till
unga filmare enligt beslutade kriterier och inom
av nämnden fastställd ram.
Beslut rörande alla former av övriga utgående
externa bidrag

Nämnden

Beslut om att motta donation (ej material till
museisamlingar)

Nämnden
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VOC
Verksamhetschef
Scenkonst
Sörmland
Nämnden
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