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2019-01-24
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2019/13
Ändringar i kultur-, demokrati- och fritidsnämndens delegeringsordning
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens beslutar att fastställa förslag till ändrad
delegeringsordning att gälla från och med 2019-02-19.
Ärendet i korthet

Delegeringsordningen beskriver vilka frågor som nämnden överlåter till någon annan
att besluta om i nämndens ställe. Det är ett dokument som reglerar vilken typ av
beslut som kan överlåtas och till vem (delegat/er). En delegeringsordning är ett
levande dokument som behöver uppdateras löpande för att vara aktuellt.
I förslaget till ny delegeringsordning har justeringar gjorts i enlighet med ändringar i
den förvaltningsorganisation som fastställdes den 1 juli 2018.
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av
personuppgifter i EU, som trädde i kraft den 25 maj 2018, har förvaltningen lagt till
ett nytt avsnitt i förslaget.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2019-01-24
2. Förslag till ändrad delgeringsordning 2019-01-24
3. Nu gällande delegeringsordning 2017-12-08
Bakgrund

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av kultur-,
demokrati och fritidsnämndens delegeringsordning i samband med att den nya
Dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter i EU trädde i
kraft den 25 maj 2018. Ett nytt avsnitt som rör hantering av personuppgifter har
fogats in i förslaget. Vissa justeringar har gjorts med anledning av de förändringar av
förvaltningsorganisationen som kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutade om
i sammanträde den 15 maj, 2018.

Förslag till ändringar i delgeringsordningen

De föreslagna ändringarna är markerade i röd text i Förslag till delegeringsordning
med ändringar (Bilaga 1)
Förkortningar
Tillägg av Dss – Dataskyddssamordnare, DSL – Dataskyddslagen, GDPR – EU:s
dataskyddsförordning.
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen
Nämndkansli
Ulla Eriksson, Utredare/nämndsekreterare
Telefon: 08-58029960 (direkt) 08-58029960 (mobil)
Fax:

Besöksadress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Punkt 1.1.1 och 1.1.2
Ändrad ordning, punkterna har flyttats upp.
Punkt 1.1.3 – 1.1.10
Ny text om dataskydd och personuppgifter.
Punkt 1.3.1
Tillägg i kommentarer: Nämndövergripande beslut tas av Fch (förvaltningschef).
Ech (enhetschef beslutar om den egna enheten).
Punkt 1.4.4
Justering av text. Tillägg i kommentarer: Nämndövergripande beslut tas av Fch
(förvaltningschef). Ech (enhetschef beslutar om den egna enheten).
Punkt 1.4.6
Inköp enligt kommunens Inköps och upphandlingsstrategi.
(Punkten avyttra inventarier enligt kommunens inköpspolicy stryks).
Punkt. 1.8
Särskilt kulturskola - tillägg efter organisationsförändring.
Punkt 1.9
Särskilt idrott- och fritidsverksamhet – tillägg efter organisationsförändring.
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Kultur- och fritidsdirektör
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Nämndsekreterare
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Controller

Expedieras
Kommunstyrelseförvaltningen, kommunikationsavdelningen (för publicering på
intranätet)

