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Revidering av delegationsordning för
kulturförvaltningen
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta
på nämndens vägnar enligt kulturförvaltningens förslag
till delegationsordning
2. Kulturnämnden överlåter enligt 7 kap 6 § kommunallagen
till förvaltningschefen att i sin tur, genom
vidaredelegering, uppdra åt en annan anställd att fatta
beslut i de ärendegrupper som nämnden enligt punkt 1
ovan delegerar till förvaltningschefen.
3. Beslut som kan överklagas enligt 13 kap 2 §
kommunallagen anmäls till nämnden, om inget annat
anges, vid närmast följande sammanträde
4. Delegationsordningen gäller från och med månadsskiftet
efter att kulturnämndens beslut har vunnit laga kraft, och
ersätter därmed ”Delegationsordning för
kulturförvaltningen”, dnr 1.1/1967/2018, som beslutades
av kulturnämnden 2019-03-05

Robert Olsson
Kulturdirektör

Lena Nilsson
Administrativ chef

Sammanfattning
Mot bakgrund av behov av förtydliganden samt ändringar i
stadsgemensamma styrande dokument ser kulturförvaltningen ett
behov av att revidera kulturnämndens delegationsordning för
kulturförvaltningen. Förändringar föreslås inom områdena
allmänna ärenden, konstnärlig gestaltning på allmän plats samt
inköp, hyra och upphandling.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
stockholm.se
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UTLÅTANDE
Bakgrund
Mot bakgrund av behov av förtydliganden samt ändringar i
stadsgemensamma styrande dokument ser kulturförvaltningen ett
behov av att revidera kulturnämndens delegationsordning för
kulturförvaltningen. Förändringar föreslås inom områdena
allmänna ärenden, konstnärlig gestaltning på allmän plats samt
inköp, hyra och upphandling.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa staden i samråd med
berörda avdelningar och funktioner.

Jämställdhetsanalys
Kulturförvaltningen bedömer inte att de föreslagna
förändringarna får någon påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Föreslagna förändringar
Allmänt
Hänvisningar till lagar och styrande dokument har setts över och i
förekommande fall uppdaterats.
1.11 Beslut om att starta konto i sociala medier
Enligt den stadsgemensamma policyn för Stockholms stads
konton i sociala medier, fastställd av kommunfullmäktige 202005-04, krävs det beslut av respektive förvaltnings- eller
bolagsdirektör eller av annan för förvaltningen respektive bolaget
bestämd beslutsnivå för att starta ett nytt konto i sociala medier
för en verksamhet eller funktion.
För att säkerställa att stadens policy följs föreslår
kulturförvaltningen att ovanstående punkt tas upp i
delegationsordningen.
3.1 Konstnärlig gestaltning på allmän plats
Punkterna 3.1.1 och 3.1.2 i delegationsordningen har ändrats för
att tydligare beskriva vilka beslut som fattas i arbetet med
beställningar av konstnärlig gestaltning inom förvaltningen.
Tidigare formulering löd ”Konstnärlig gestaltning på allmän plats
enligt 1%-regeln/Stockholms konst egna projekt”. I föreliggande
förslag lyder delegationen istället: ”Beställning av skissförslag
och tecknande av avtal för genomförande av konstnärligt
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gestaltningsuppdrag i Stockholms stad enligt 1%regeln/Stockholms konst egna projekt”. Beloppsgränsen, 5 000
tkr, har inte ändrats.
5.4.1 Upphandling
I avsnittet om upphandling har formuleringen ändrats från
”Samtliga beslut i samband med upphandling av varor, tjänster av
rutinmässig karaktär för verksamhetens löpande behov
(försörjningsupphandling) upp till 75 prisbasbelopp” till
”Samtliga beslut i samband med upphandling upp till 75
prisbasbelopp”. Ändringen föreslås för att det ska vara tydligt att
delegationen inkluderar alla typer av upphandlingar, inklusive
upphandling av entreprenader, upp till 75 prisbasbelopp.
Eftersom det generellt för alla delegerade ärendetyper gäller att
beslut av principiell karaktär eller av särskild vikt ska hänskjutas
till närmast högre beslutsnivå, anser förvaltningen att det inte
behövs en särskild skrivning om vilken typ av upphandlingar som
nämnden delegerar.
Beloppsgränsen för upphandling har inte ändrats.

Förvaltningens förslag
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.

Bilagor
1. Nuvarande delegationsordning för kulturförvaltningen,
dnr 1.1/1967/2018
2. Förslag till reviderad delegationsordning för
kulturförvaltningen

