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Kulturnämndens beslut om delegation av beslutanderätt fr o m 1 juni 2008 tills vidare
1

Ärendet

Beslutanderätt som nämnd normalt har kan delegeras till tjänsteman, enskild
politiker eller grupp av politiker. I föreliggande ärende tar kulturnämnden
ställning till förvaltningens förslag till sådan delegation av beslutanderätt
fr o m den 1 juni 2008.

2

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att fastställa delegation av beslutanderätt enligt förvaltningens
förslag fr o m den 1 juni 2008 tills vidare,
att medge att förvaltningschefen i sin tur uppdrar åt en annan
anställd inom förvaltningen att besluta i stället. Sådana vidaredelegering skall anmälas till kulturnämnden,
att besluta att tillämpa av landstingsfullmäktige fastställd policy
och regler för representation, resor, kurser och konferenser inom
Stockholms läns landsting.

3

Bakgrund

3.1

Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut

Beslutsordningen innehåller både beslut som är delegerade enligt kommunallagen 6 kap 33 § och beslut som är att betrakta som verkställighetsbeslut
som normalt ankommer på tjänstemän. Till delegationsbesluten hör beslut
som enligt allmän bestämmelse ankommer på nämnd eller som nämnden kan
anses ansvara för enligt uppdrag från landstingsfullmäktige.
Beslut som är delegerade enligt KL 6 kap 33 § ska anmälas i KUN.
Bilaga
1. Förslag till beslutsordning för kulturnämnden fr o m den 1 juni 2008
2. Landstingsfullmäktiges policy och regler för representation, resor,
kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting
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Vidaredelegering

Om nämnden delegerar beslut till förvaltningschefen får förvaltningschefen
enligt kommunallagen vidaredelegera till annan tjänsteman. Sådan vidaredelegering får dock ske enbart i ett steg. Delegat som fått beslutsrätt genom vidaredelegation kan således inte vidaredelegera i sin tur. Förvaltningschefen skall
anmäla till nämnden om beslutanderätt vidaredelegerats så att nämnden vet
vem som har rätt att fatta beslut. Beslut enligt vidaredelegation ska anmälas
både till förvaltningschefen och till nämnden.
3.3

Resor och representation

I enlighet med den av kulturnämnden fastställda internkontrollplanen för
2007 föreslås nämnden ta beslut om att verksamheten följer landstingsfullmäktiges policy och regler för representation, resor, kurser, och konferenser
inom Stockholms läns landsting. Denna policy (bilaga 2) omfattar bland annat
regler och beloppsgränser vid representation, vilka färdmedel som i första
hand ska användas för resor i tjänsten samt information om hur tjänsteresor
ska bokas.
Senast nämnden fattade beslut om policy för resor och representation var under 2005.
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Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att KUN delegerar beslut enligt bilagda beslutsordning. Beslutsordningen har uppdaterats vad avser konstnämndens disposition
av medel för konstinköp och aktiva åtgärder.
Vad gäller beslut om representation (punkt E 3) samt investeringar, inköp och
upphandlingar (p E 6) följer förslaget till delegation nu gällande landstingsövergripande regler fastställda av landstingsfullmäktige. Liksom tidigare
år föreslås KUN anta landstingsfullmäktiges policy och regler för representation, resor, kurser och konferenser inom Stockholm läns landsting (bilaga 2).
Beslutet om delegation föreslås gälla fr o m den 1 juni 2008 tills vidare. Delegationen kan uppdateras när det anses motiverat, antingen på förslag av förvaltningen eller på KUN:s eget initiativ.
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