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Revidering av kulturförvaltningens
delegationsordning
Förvaltningens 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 1.1/1546/2021, som beslutades av
kulturnämnden 2021-06-15

Maria Jansén
Förvaltningschef
Kulturförvaltningen

Lena Nilsson
Administrativ chef
Kulturförvaltningen

Sammanfattning
Kulturförvaltningen ser ett behov av att revidera kulturnämndens
delegationsordning för kulturförvaltningen. Förvaltningen föreslår
mindre förändringar föreslås inom områdena allmänna ärenden,
ekonomi och inhyrning av lokaler.
Kulturförvaltningen
Administrativa staben
Askebykroken 13
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kultur@stockholm.se
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Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
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Ärendet
Kulturförvaltningen ser ett behov av att revidera kulturnämndens
delegationsordning för kulturförvaltningen. Förvaltningen föreslår
mindre förändringar föreslås inom områdena allmänna ärenden,
ekonomi och inhyrning av lokaler.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa staben i samråd med berörda
avdelningar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Föreslagna förändringar
Allmänt

Hänvisningar till lagar och styrande dokument har setts över och i
förekommande fall uppdaterats. Prisbasbelopp har uppdaterats till
2022 års siffror.
1.7

Tillagd punkt: ”Utfärda fullmakt att företräda nämnden inför
domstol och myndigheter”.
1.9

Lydelsen ändrad från ”Teckna samverkansavtal med kommuner,
landsting och statliga myndigheter” till ”Teckna samverkansavtal
med kommuner, regioner och andra myndigheter”. Under Lagrum
är en beskrivning tillagd som förtydligar att det avser avtal inom
ramen för reglemente, verksamhetsplan eller annat beslut av
nämnden.
1.13.8

Punkten ”Teckna personuppgiftsbiträdesavtal” är tillagd för att
förtydliga vem som har rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal
för nämndens räkning
1.13.2

Punkten ”Beslut om intagande av skrift i monografiserien” har
strukits eftersom det inte är att betrakta som ett myndighetsbeslut,
utan ingår i förvaltningens löpande verksamhet.
3.1

Beslut under 3.1. anmäls direkt till nämnden istället för till
Stockholms konstråd, eftersom beslut bör anmälas direkt till den
instans som utfärdat delegationen.
3.5
Revidering av kulturförvaltningens
delegationsordning

Gallring ur samlingarna har bedömts utgöra verkställighet och
anmäls därför inte till nämnden
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4.1.1

Lydelsen har ändrats från ”Stadsinterna remissvar i planärenden
som inte är av politisk eller större principiell betydelse” till
”Besvara stadsinterna remisser i planärenden som inte är av
principiell betydelse”. Tillagd lagrumshänvisning till plan- och
bygglagen och miljöbalken.
4.1.2

Tillagd lagrumshänvisning till plan- och bygglagen och
miljöbalken.
5.4.3 och 5.5

Förtydligande om att 5.4.3 avser avtal med enskilda, och att 5.5 inte
avser avtal med enskilda.
Förvaltningens förslag
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Bilagor
1. Nuvarande delegationsordning för kulturförvaltningen, dnr
1.1/1546/2021
2. Förslag till reviderad delegationsordning för kulturförvaltningen

Revidering av kulturförvaltningens
delegationsordning

