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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 1.1/2762/2020, som beslutades
av kulturnämnden 2020-12-15

Patrik Liljegren
Tf. kulturdirektör

Lena Nilsson
Administrativ chef

Sammanfattning
Kulturförvaltningen ser ett behov av att revidera kulturnämndens
delegationsordning för kulturförvaltningen. Förändringar föreslås
inom områdena allmänna ärenden, ekonomi och inhyrning av
lokaler.
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Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
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Bakgrund
Kulturförvaltningen ser ett behov av att revidera kulturnämndens
delegationsordning för kulturförvaltningen. Förändringar föreslås
inom områdena allmänna ärenden, ekonomi och inhyrning av
lokaler.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa staben i samråd med
kulturförvaltningens dataskyddsombud.

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.
1.12.4-7 Personuppgifter
Kulturförvaltningen föreslår att följande ärendegrupper läggs till i
delegationsordningen:
1.12.4 Utföra konsekvensbedömning avseende dataskydd samt
förhandssamråd med tillsynsmyndigheten (GDPR artikel
35-36)
1.12.5 Godkänna/Avslå konsekvensbedömningens resultat,
kvarstående risker och åtgärder
1.12.6 Godkänna/Avslå konsekvensbedömningens
sammanfattade råd upprättade av dataskyddsombudet
1.12.7 Utse tjänsteförrättande dataskyddsombud
5 Ekonomi och 6 Inhyrning och uthyrning av lokaler
För att skapa en större enhetlighet i delegationsordningen föreslår
kulturförvaltningen att ärendegrupper inom områdena ekonomi
och lokaler med en fast beloppsgräns på 3 300 tkr ändras till 75
prisbasbelopp (3 570 tkr år 2021). De ärendegrupper som föreslås
ändras är följande:
5.5.1

5.6.2

Ingå och säga upp avtal för den löpande verksamheten (i
årskostnad, avser inte lokalhyresavtal) upp till 75
prisbasbelopp (3 570 tkr år 2021)
Försäljning av tjänster upp till 75 prisbasbelopp (3 570 tkr
år 2021)
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6.1.3

Ingå och säga upp tillfälliga upplåtelseavtal för enstaka
tillfällen om högst sex månader upp till 75 prisbasbelopp
(3 570 tkr år 2021)

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

Bilagor
1. Nuvarande delegationsordning för kulturförvaltningen,
dnr 1.1/2762/2020
2. Förslag till reviderad delegationsordning för
kulturförvaltningen

