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Revidering kulturnämndens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Reviderat reglemente för kulturnämnden antas.
2.

Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
I samband med den nya mandatperioden har översyn och revidering gjorts av
kulturnämndens reglemente.
En förändring som har gjorts är upprättandet av ett gemensamt reglemente för
arbetsformer för styrelsen och övriga nämnder. Tidigare har dessa delar funnits med i de
nämndspecifika reglementena där även verksamhetsområdena regleras. Nu har den delen
lyfts ur till ett eget gemensamt reglemente som gäller för samtliga nämnder.
Yrkanden
Thomas Björnhager (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____

Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken • E-post: kommun@smedjebacken.se
Telefon: 0240-66 00 00 • Telefax: 0240-742 41• Bankgiro: 820-9538 • Org.nr: SE2120002205 • Säte Smedjebacken

Antaget av kulturnämnden 2018-12-06
Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 113

Reglemente för
kulturnämnden

Reglemente för kulturnämnden
Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (lag 2017:725) gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
1 § Kulturnämndens övergripande uppgifter
Kulturnämnden ansvarar för allmän biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (lag
2013:801) samt allmänkulturverksamhet.
Kulturnämndens ansvar omfattar:
• Kommunens biblioteksverksamhet
• Skolbibliotek
• Kulturmiljövård
• Allmänkulturell verksamhet
• Samverkan inom Ekomuseum Bergslagen
• Bidrag till studieförbund och kulturföreningar
• Kulturpris
2 § Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kulturnämnden har ansvar att utarbeta förslag till biblioteksplan för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
3 § Ekonomisk förvaltning

I den ekonomiska förvaltningen ingår
•
•
•
•
•

Bevaka bidrags- och avgiftsinkomster
Lämna förslag på taxor och avgifter inom ansvarsområdet
Betalningar görs i rätt tid
Handha egen donationsförvaltning
Se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt

4 § Processbehörighet
Kulturnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
sitt verksamhetsområde.
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5 § Övrigt
Kulturnämnden ska:
• Ansvara för konstnärlig gestaltning vid kommunens fastigheter och offentliga platser
• Ansvara för inköp till och vård av kommunens konstsamling
• Avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som remitteras till nämnden
• Avge remissyttrande över förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser, byggnader och
anläggningar
• Arbeta för reformering av nämndens regelbestånd
• Fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige
överlämnas till nämnden
För kulturnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementet för
styrelse och nämnder.
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