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Delegationsordning för
kulturförvaltningen
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner förslag till delegationsordning i
enlighet med detta tjänsteutlåtande att gälla från och med 1
oktober 2014.

Sammanfattning
Ett förslag till uppdaterad delegationsordning för
kulturförvaltningen har upprättats. Delegationsordningen har
förtydligats på vissa områden och strukturen anpassats till
gällande organisation.
Den nya delegationsordningen föreslås gälla från och med 1
oktober 2014.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Johan Westin
Chef Administrativa staben

UTLÅTANDE
Bakgrund
Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kap 33§ får en nämnd
delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av
ärenden. Kulturdirektören beslutar i sin tur om vidaredelegation
till anställd. Detta fastställs genom att en delegationsordning
upprättas där det tydligt framgår vem som har vidaredelegation
samt vilka lagkrav som gäller.

stockholm.se

Beslut om kulturförvaltningens senaste delegationsordning togs
vid kulturnämndens sammanträde 2012-05-10.
Kulturförvaltningens delegationsordning behöver nu uppdateras
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och förtydligas för att passa bättre i förvaltningens gällande
organisation.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa staben i samarbete med
samtliga avdelningar och staber.

Ärendet
Kulturförvaltningens delegationsordning skall fungera som ett
stöd för chefer och handläggare i den dagliga verksamheten och
är ett levande dokument som ska anpassas till förändringar som
sker i verksamheten. Därför har kulturförvaltningen lagt fram ett
förslag till en uppdaterad delegationsordning. Inga beslut som
idag fattas av nämnden har i denna revidering flyttats till lägre
delegat men ett fåtal delegationsnivåer under förvaltningschef har
höjts.
I inledningen till delegationsordningen beskrivs hur den är
uppbyggd, skillnaden mellan beslut och verkställighet, hur
anmälan till nämnden ska gå till med mera. Där förtecknas också
vilka ärenden/ärendegrupper som delegeras och till vilken nivå de
delegeras. I kolumnen Kommentar anges om och när beslutet
skall anmälas i nämnd, samt om det ska ske genom ett
tjänsteutlåtande eller mer kortfattat på en lista.

Förvaltningens förslag
Den föreslagna delegationsordningen innebär inga större
förändringar i sak utan är en anpassning för att bättre stämma
överens med arbetsprocesser inom förvaltningen.
Nedan följer föreslagna förändringar i delegationsordningen.
-

-

-

-

Under beslutsnivåer har på nivå 3 tilläggen forskningsledare
samt projektchef gjorts. Dessa tjänster finns idag på
Stockholmia förlag (forskningsledare) samt på Stockholm
Konst (projektchef)
I ärende 1.8.1 som rör beslut om forskningsbidrag inom
Stockholmsforskningen/Stockholmia förlag inkluderas även
forskningsledaren under delegationsnivån 400 tkr.
I ärendegrupp 3 Stockholms stads konst- och museisamlingar
samt gestaltningsuppdrag har ärendena förtydligats både
gällande betydelse och vart ansvaret ligger, samt hur
ärendena anmäls till nämnd.
I ärendegrupp 4 Kulturmiljö har ett tillägg gjorts vad gäller
anmälan till nämnd. I delegationsordningen föreslås att
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samtliga remissvar inom kulturmiljö, som inte är
beslutsärenden i kulturnämnden, anmäls vid varje nämnd.
I ärendegrupp 5 har beloppen omvandlats till tusentals kronor
och delegationen för avdelningschef vad gäller upphandlingar
har höjts till direktupphandlingsgränsen på 505 800 kronor
enligt Stockholms stads nya riktlinjer för upphandling.
I ärende 5.10.1 har delegaten forskningsledare lagts till, med
delegation att söka medel från organisationer utanför
Stockholms stad upp till 400 tkr. Avdelningschefs delegation
har höjts till 1000 tkr.
I ärendegrupp 7 Personal har smärre justeringar gjorts t.ex. att
MBL-förhandlingar gäller samtliga nya tjänster och att i
ärende 7.1.7 skall antingen beslut fattas via samverkan eller
via förhandling enligt MBL §11. I ärendegrupp 7 har även
delegationen ändrats för Kulturskolan så att besluten i ärende
7.1.2-7.1.7 tas av lägsta delegat avdelningschef Kulturskolan
eller i samråd med avdelningschef Kulturskolan.

Bilaga
Kulturförvaltningens förslag till ny delegationsordning.

