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 Tjänsteutlåtande  

 2012-10-01 

Kultur- och utbildningsförvaltningen Dnr KUN 2012/0074-002 
Kerstin Johansen 
 
 

Till Kultur – och utbildningsnämnden 
 

Revidering av delegationsordning för Kultur - och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur – och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur – och utbildningsnämnden 
besluta 
 

1. Reviderad delegationsordning för Kultur – och utbildningsnämnden gäller 
från och med 2012 11 01. 

 
2. Handläggning och beslut i upphandlingsärenden av principiell vikt fastställs 

enligt förvaltningens förslag. 

 

Redogörelse för ärendet 
Kultur - och utbildningsnämndens reglemente revideras med anledning av nya 
tjänster på kultur – och utbildningsförvaltningen. Samtidigt har en översyn gjorts för 
att förtydliga vissa beslut.  
 
Det har framkommit behov av ett förtydligande avseende handläggning och beslut i 
upphandlingsärenden. Upphandling som avser ärenden av principiell vikt ska följa en 
särskild handläggningsgång där nämnden tillförsäkras insyn och beslut i frågan.  
 
En ny tjänst som chef för kulturenheten har inrättats och ärenden som rör fördelning 
av budget inom kulturverksamhet delegeras enligt förslaget till den nya 
befattningshavaren. Samtidigt har beloppsgränser för tilldelning av medel till 
studieförbund och föreningar tagits bort eftersom fördelningen sker inom fastställda 
budgetramar och i förekommande fall enligt riktlinjer.  
 
En ny ärendegrupp rörande beslut om fördelning av medel för särskilda satsningar 
från nämnden införs. 
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Förvaltningens slutsatser 
Kultur – och utbildningsförvaltningen föreslår att revidering av nämndens 
delegationsordning fastställs enligt bifogat förslag daterat 2012 10 01 samt att 
särskild handläggningsgång vid principiella upphandlingsärenden fastställs enligt 
förslag. Paragraf 19.10 i delegationsordningen. 
 
Förslag till handläggningsgång i vissa upphandlingsärenden. 
 
Vid upphandling inom KUNs ansvarsområde ska följande handläggningsgång 
tillämpas i ärenden av principiell vikt. Vid tveksamhet om ett ärende ska betraktas 
vara av principiell vikt ska delegaten samråda med ordföranden eller respektive 
utskott. 
 
       1.   Nämnden beslutar att upphandling ska ske. 

2. FC/tf FC fattar beslut om beställning enligt kommunens upphandlingspolicy. 
3. Nämnden godkänner kravspecifikation och förfrågningsunderlag. 
4. Nämnden uppdrar åt FC7tf FC att teckna avtal med utföraren. 

 

Källhänvisning 
Kommunallagen 6 kap. 
 

Bilagor 
1. Gällande delegationsordning 2012 09 04 
2. Förslag till reviderad delegationsordning 2012 10 01 
3. Sammanställning av ändringar i delegationsordningen 

 
 
 
 
 
 
Björn Moe 
tf förvaltningschef Kerstin Johansen 
 sakkunnig utbildning 
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