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§ 13
Kulturförvaltningens delegationsordning 2017
Dnr 1.1/3965/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att godkänna förslag till delegationsordning i enlighet
med kulturförvaltningens tjänsteutlåtande att gälla från
och med 1 januari 2018.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-12-01
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 den 1
januari 2018.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Mirja Räihä (S) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tjia Torpe (MP) och Ann Mari
Engel (V) enligt följande:
I förslaget till delegationsordning framgår av bilagan punkt
5.1.2 att stadens bidrag under 350 000 kr delegeras till
biträdande förvaltningschef, medan bidrag över 350 000 kr
skall beslutas av nämnd.
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Bidragsgivningen till det fria kulturlivet är en av
kulturnämndens viktigaste uppgifter som innebär svåra
gränsdragningar och bedömningar. Kulturförvaltningen gör
ett berömvärt och grundligt arbete i samarbete med
referensgruppen. De ansökta summorna är mångdubbelt
större än nämndens budget och konkurrensen är hård. Det
fria kulturlivets aktörer är i hög grad beroende av dessa
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bidrag för sin verksamhet. För många av dem är summor i
storleksordningen 350 000 kr mycket avgörande.
För nämndens medlemmar är det viktigt att ha god
överblick över bidragen och kunna ställa de olika
verksamheterna i relation till varandra.
Vi anser att gränsen för delegation för kulturstödet bör ses
över med målsättningen att sänkas. Som jämförelse kan
nämnas att Stockholms läns landsting som fördelar bidrag
till motsvarande aktörer har en delegationsgräns på 100 000
kr. I Göteborgs stad är det 40 000 kr och i Malmö 100 000
kr.
Vi kommer att återkomma med ett ärende som innebär
sänkt delegationsgräns för bidragen till det fria kulturlivet.
Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Rasmus Jonlund
m.fl. (L) enligt följande:
Kulturlivets frihet måste försvaras. Skiljelinjen mellan
politik och konstnärligt innehåll måste stärkas. Vi liberaler
anser att kulturnämnden inte bör ta de enskilda besluten om
kulturstöd. De förtroendevaldas roll ska vara att fastslå
budget och riktlinjer, samt säkerställa en uppföljning
utifrån detta. Politiken ska handla om principer, inte om att
bedöma konstnärlig kvalitet.
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