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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-30, § 147
Gäller fr o m 2005-01-01

____________________________________________________________________

Reglemente för kulturnämnden
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde
Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten, kommunens bibliotek samt
konsumentvägledning.

§2
För det i § 1 angivna verksamhetsområdet åligger det nämnden särskilt att
- informera om den egna verksamheten
- verka för åtgärder inom ordets, scenens, bildens, tonens och rörelsens områden
- särskilt verka för kulturens utveckling inom Gummifabrikskonceptet
- ansvara för kommunens bibliotek
- stödja folkbildning och organisationsliv
- verka för åtgärder för att bevara och levandegöra kulturarvet
- handlägga ansökningar om anslag från organisationer och föreningar
- verkställa inköp av konstverk och offentlig konstnärlig utsmyckning
- bistå kommunens invånare med konsumentvägledning
- avge yttranden i ärenden som remitterats till nämnden
- följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och om kulturnämnden finner det påkallat, till
vederbörande myndighet framföra sina synpunkter i sådana ärenden
- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för sin verksamhet förfogar över.
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NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

§ 3 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter
som sker i kulturnämndens namn.

§ 4 Ekonomisk förvaltning
Nämnden ska underhålla och förvalta egen lös egendom.

§ 5 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden
- fastställa nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige
fastställt.

§6
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret i enlighet med § 5 i det Allmänna
nämndreglementet.

§ 7 Processbehörighet
Kulturnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde.

§ 8 Allmänt nämndreglemente
För kulturnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet
med arbetsformer för Värnamo kommuns styrelser och nämnder.

§ 9 Förvaltningsorgan
Kulturnämndens förvaltningsorgan utgörs av kulturförvaltningen.

Kulturnämnden 2015-01-21 § 3
Kulturnämnden 2015-10-21 § 134
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