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Förslag till beslut
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att kulturnämnden fastställer förslag till delegationsordning
för Stadsarkivet i enlighet med detta tjänsteutlåtande
att delegationsordningen gäller från och med månadsskiftet
efter att kulturnämndens beslut har vunnit laga kraft och
ersätter därmed Stadsarkivets delegationsordning som
kulturnämnden fattade beslut om den 14 november 2017
att förklara ärendet omedelbart justerat
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Sammanfattning
Stadsarkivets nuvarande delegationsordning fastställdes av
kulturnämnden den 14 november 2017. Under 2017 granskade
stadens revisorer Stadsarkivets delegationsordning och
revisionskontoret noterade ett antal utvecklingsområden.
Stadsarkivets delegationsordning har nu i enlighet med
kommunallagen delats upp i två delar. Delegationsordningen som
nämnden beslutar om ska ange vilka ärendegrupper som nämnden
delegerar till stadsarkivarien. Stadsarkivariens beslut om
vidaredelegation kommer anmälas vid nästkommande nämndmöte.
Delegationsordningen har kompletterats med ordförandes rätt att på
nämndens vägar fatta beslut i brådskande ärenden. Formkrav har
fastställts för återrapportering av beslut fattade på delegation och
vissa ärendetyper har tydliggjorts. Några tillägg har gjorts i enlighet
med stadens regler för ekonomisk förvaltning och gällande
lagstiftning.
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Bakgrund
Stadsarkivet ser kontinuerligt över delegationsordningen. Den
nuvarande delegationsordningen fastställdes av kulturnämnden den
14 november 2017. Förslaget till reviderad delegationsordning är
föranlett av synpunkter från revisionen, ny kommunallag från och
med den 1 januari 2018, ny dataskyddsförordning av den 25 maj
2018 samt ny förvaltningslag från och med den 1 juli 2018.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Stadsarkivets utvecklingsstab.
Förvaltningens synpunkter
Stadsarkivets nuvarande delegationsordning fastställdes av
kulturnämnden den 14 november 2017. Nedan beskrivs de
förändringar som gjorts i det nya förslaget.
Allmänt

Förslaget till ny delegationsordning för Stadsarkivet innehåller
endast nämndens delegation till stadsarkivarien. Det är en
förändring jämfört med tidigare delegationsordning som omfattade
både nämndens delegering och stadsarkivariens vidaredelegation.
Den tidigare delegationsordningen är inte förenlig med den nya
kommunallagens regler. Stadsarkivariens vidaredelegering är inte
ett beslut som ska fattas av nämnden. Därför har Stadsarkivets
delegationsordning nu delats upp i två delar. Den
delegationsordning som nämnden beslutar om anger vilka
ärendegrupper som nämnden delegerar till stadsarkivarien.
Stadsarkivarien beslut om vidaredelegation kommer att fattas när
nämndens beslut om ny delegationsordning har vunnit laga kraft.
Beslutet anmäls sedan till nämnden vid närmast följande
sammanträde.
Utöver ovanstående har formkrav fastställts för anmälan av beslut
fattade på delegation efter revisionkontorets rekommendation.
Ändringar efter ärendenummer
Allmänna ärenden
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Under rubriken allmänna ärenden har följande punkter lagts till:
1.1 Kulturnämndens ordförande får fatta beslut på nämndens vägnar
i brådskande ärenden i enlighet med KL 6 kap 39 §. Vice
ordförande är ersättare.
1.2 Stadsarkivaren får delegation att avge kontorsyttrande på
remisser från kommunstyrelsen eller från andra nämnder eller andra
organisationer där remisstiden är alltför kort för att medge
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nämndbehandling och där uppskov inte medges. Kontorsyttrande
anmäls i nämnden.
1.6 Under denna rubrik har punkterna 1.6.1-1.6.9 lagts till med
anledning av bestämmelserna i nya förvaltningslagen.
1.8 Punkterna 1.8.1-1.8.3 är tillagda med anledning av nya
dataskyddsförordningen.
1.9 är tillagt med anledning av Stockholm stads trygghets- och
säkerhetsprogram 2018-2020.
Ekonomiärenden

Punkterna 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 och 3.8 har lagts till under
ekonomiärenden med anledning av revisionskontorets granskning
och för att delegationsordningen ska överensstämma med stadens
regler för ekonomisk förvaltning.
Ärenden inom arkivverksamheten

4.2 har i enlighet med revisionskontorets rekommendationer
tydliggjorts med vad det är för typ av beslut som fattas inom
ärendegruppen.
Jämställdhetsanalys
Förslaget berör kvinnor och män inom Stadsarkivet. Förvaltningens
bedömning är att förslaget är neutralt ur ett jämställdhetsperspektiv.
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