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Delegationsordning för kulturnämnden
Förslag till beslut
1. Nämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen samtliga beslut av
ärenden som anges i delegationsordningen till kulturdirektören
(förvaltningschef).
2. Nämnden ger kulturdirektören rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den
nivå som anges i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.
3. Nämnden bemyndigar kulturdirektören att vidaredelegera beslutsrätten till
annan anställd än i delegationsordningen upptagen delegat hos nämnden.
4. Kulturdirektörens beslut om ändringar ska anmälas till nämnden.
5. Nämnden ger ordföranden rätt att besluta i ärenden som inte är delegerade
till kulturdirektören och som är så brådskande att det inte går att vänta med
beslutet till nästa nämndsammanträde.
6. Anmälan av beslut ska ske i den ordning som framgår av
delegationsordningen.
7. Delegationsordningen gäller från den 1 maj 2012 och tillsvidare. Tidigare
delegationer återkallas.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

www.stockholm.se
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Förvaltningens förslag
Förvaltningen har sett över delegationsordningen. Delegationsordningen anger i
vilka ärenden som nämnden delegerar beslutanderätten till kulturdirektören.
Kulturdirektören beslutar i sin tur om vidaredelegation till anställd. Ändringar
anmäls till nämnden.
Delegationsordningen har utifrån beslutade omorganisationer under verksamhetsår
2011 ändrats med avseende på titulaturer och organisatorisk tillhörighet.
I beslut i ärenden om stadens bidragsgivning 5.1 har en ändring gjorts gällande
utbetalning av Kulturnämnd beslutade bidrag. Alla beslut angående bidragsgivning
som är beslutade av Kulturnämnden anses vara verkställighet vid utbetalningarna.
Förändringen föreslås för att underlätta utbetalningarna efter beslut.
I samband med översynen av delegationsordningen har beloppen i ärendegrupp 6
som tidigare var angivna i tusentalskronor ändrats till, jämförbara, prisbasbelopp
för att bättre kunna följa med inflationen över år. Prisbasbelopp för 2012 är 44 000
kr. För att bättre motsvara omgivningen har förvaltningschefens delegation
justerats uppåt gällande:
-

5.4.5 Avrop från ramavtal av varor och tjänster som inte är av rutinmässig
karaktär (avser inte investeringsbudget), 25 till 50 prisbasbelopp.
5.5.2 Försäljning av tjänster, 25 till 50 prisbasbelopp.
5.5.4 Ingå och säga upp avtal för den löpande verksamheten (i årskostnad, avser inte
lokalhyresavtal), 25 till 50 prisbasbelopp.
5.10.1 Ansöka om medel (bidrag) från organisationer utanför Stockholms stad
(årskostnad), 75 till 125 prisbasbelopp.
5.10.2 Ansöka om och teckna sponsoravtal (årskostnad), 75 till 125 prisbasbelopp.

Ingen ändring på andra nivåer.

Bakgrund
Kulturnämnden, som bildades 1 jan. 1999, fattade den 14 januari 1999 beslut om
delegationsordning för nämnden. Enligt beslutet överläts till förvaltningschefen att
vidaredelegera beslutanderätt till andra befattningshavare inom
kulturförvaltningen.
Enligt denna vidaredelegation beslutade förvaltningschefen 1999-03-12 om en
delegationsordning för kulturförvaltningen med tillägg 2000-06-09 samt för
Kulturskolan 1999-11-18 och för Stadsbiblioteket 2000-12-20.
Den 4 december 2001 delegerade nämnden till förvaltningschefen rätten att
besluta om upphandling av varor och tjänster vid gemensamma upphandlingar
med andra förvaltningar inom Stockholms stad, annan kommun, landstinget eller
staten. Den 21 september 2004 beslutade nämnden om tillägg till
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förvaltningschefens delegation gällande resor utanför Europa, beslut om
beloppsgräns för förhyrningar samt beslut om regler och avgifter för påminnelseoch reservationsavgifter mm vid Stadsbiblioteket. Den 25 januari 2005 gjordes
tillägg att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om integrationsprojekt och
verksamhetsstöd till invandrar- och nationella minoritetsföreningar.
Stadsmuseinämnden avvecklades och uppgick i kulturnämnden den 1 januari 2007
samtidigt som stadsmuseiförvaltningen och den tidigare kulturförvaltningen
samorganiserades i en ny förvaltning med namnet kulturförvaltningen. Den 30
januari 2007 beslöt kulturnämnden om delegationsordning för nämnden, vilken
även innebär en vidaredelegation av förvaltningschefens beslutanderätt till andra
befattningshavare inom kulturförvaltningen. Förvaltningschefen anmälde 200702-20 sin vidaredelegation i kulturnämnden.
Kulturnämnden beslutade 2008-12-10 att göra tillägg till kulturnämndens
delegationsordning enligt följande: För utsmyckning av allmänna platser har
kulturdirektören ansvar för budget och beslut med möjlighet till vidaredelegation
till chefen för Stockholm Konst. Innan beslut fattas skall synpunkter inhämtas från
Konstrådet.
I samband med arbetet med verksamhetsplan 2009 gjordes en översyn av
delegationsordningen. Kulturnämnden beslutade 2009- 01-29 att godkänna en
förändrad delegationsordning från och med 2009-01-01.
2009-12-15 beslutade kulturnämnden om ytterligare ändringar bland annat med
anledning av att förvaltningens centrala administration organiserats om, att
evenemangsavdelningen och den kulturstrategiska avdelningen bildats.
Delegationsförteckningen gällande från 2011 beslutades 2011-04-19. Ändringar i
den var bl.a. att konstnärlig gestaltning på allmän plats gavs en utökad delegation
med anledning av samarbete med bl.a. exploateringskontoret. Delegationen
anpassades för att harmoniera med beloppsgränserna för dessa förvaltningar för att
underlätta samarbetet med konstnärliga gestaltningar.
Beloppsgränsen för anmälan till nämnden ändrades från 300 tkr till 400 tkr.
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