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Revidering av delegationsordning för
Stadsarkivet
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden uppdrar åt stadsarkivarien att besluta
på nämndens vägnar enligt Stadsarkivets förslag
till delegationsordning
2. Kulturnämnden överlåter enligt 7 kap 6 § kommunallagen
till stadsarkivarien att i sin tur, genom
vidaredelegering, uppdra åt en annan anställd att fatta
beslut i de ärendegrupper som nämnden enligt punkt 1
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 Stadsarkivet”, dnr
1.3/13681/2018, som beslutades av kulturnämnden 2018-1016

Lennart Ploom
Stadsarkivarie
Sammanfattning
Stadsarkivet ser ett behov av att revidera kulturnämndens
delegationsordning för Stadsarkivet. Förändringar föreslås inom
områdena allmänna ärenden och ekonomi.
Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
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Bakgrund
Stadsarkivet ser ett behov av att revidera kulturnämndens
delegationsordning för kulturförvaltningen. Tillägg och
förtydliganden föreslås inom områdena allmänna ärenden och
ekonomi.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ledningsstöd i samråd med förvaltningens
dataskyddsombud.
Jämställdhetsanalys
Stadsarkivet 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 sett över och i
förekommande fall uppdaterats och förtydligats.
1. Allmänna ärenden

Stadsarkivet föreslår att följande ärendegrupper läggs till i
delegationsordningen:
1.8.3 Bifalla eller avslå begäran om:
- invändning mot behandling av personuppgift
1.8.4 Utföra konsekvensbedömning avseende dataskydd samt
förhandssamråd med tillsynsmyndigheten
1.8.5 Godkänna/Avslå konsekvensbedömningens resultat,
kvarstående risker och åtgärder
1.8.6 Godkänna/Avslå konsekvensbedömningens sammanfattade
råd upprättade av dataskyddsombudet
1.9
Utse särskilda samordnare
- Säkerhetsskyddssamordnare
3. Ekonomi

3.3
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I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning
fattade kulturnämnden 2019-08-27 beslut om att ge
serviceförvaltningens förvaltningschef befogenhet att på
kulturnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. För
att tydliggöra detta i Stadsarkivets delegationsordning har nu
en kommentar lagts till om detta under 3.3
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Förvaltningens förslag
Stadsarkivets föreslår att kulturnämnden beslutar om ny
delegationsordning enligt bilaga 2 till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Bilagor
1. Nuvarande delegationsordning för Stadsarkivet,
dnr 1.3-13681/2018
2. Förslag till reviderad delegationsordning för Stadsarkivet
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