Reglemente för kulturnämnden

§ 1 Nämndens sammansättning
Kulturnämnden har fem ledamöter, vilka väljs av fullmäktige för fyra år fr.o.m. den 1 januari
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Fullmäktige utser bland dessa en
ordförande och en vice ordförande för samma period.
Presidiet ska bestå av ordföranden och vice ordföranden. Kulturnämndens ärenden bereds av
presidiet.
§ 2 Ansvarsområde
Kulturnämnden har ansvar för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala
kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisationer för studieförbund,
ungdomsorganisationer och idrott.

§ 3 Uppgifter
I kulturnämndens uppgifter ingår att:
o ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs effektivt och i
enlighet med policy, mål, program, reglementen och inom de ekonomiska ramar som
fullmäktige har beslutat
o ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet med
anvisningar och direktiv från landstingsfullmäktige
o utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens ansvarsområde
o genomföra uppföljning av nämndens verksamhetsplan genom månads- och
delårsrapporter samt årsrapport
o ansvara för att den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde är tillräcklig
o upprätta intern kontrollplan för nämndens verksamhetsområde samt årligen utvärdera
planen och rapportera till styrelsen
o fördela Landstinget i Kalmar läns statliga ekonomiska medel enligt
kultursamverkansmodellen, i enlighet med förordning 2010:2 012 om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet
o bereda förslag till kulturplan för Kalmar län för beslut i fullmäktige
o ansvara för genomförandet av den fastställda kulturplanen för Kalmar län, samt svara för
den övergripande uppföljningen av planen
o i övrigt fullgöra vad som enligt särskilda beslut av fullmäktige hänskjuts till nämnden.

§ 4 Sammanträden
Kulturnämnden fastställer sammanträdesplan för nämnden inför varje kalenderår.
Sammanträdena är öppna för allmänheten.

§ 5 Kallelse med föredragningslista
Skriftlig kallelse med föredragningslista ska tillställas nämndens ledamöter senast fem dagar
innan kulturnämndens sammanträde.
Ledamot som inte kan delta i sammanträde ska utan dröjsmål underrätta kulturnämndens
sekreterare.
§ 5.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i
kulturnämndens sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor.
Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.
§ 6 Föredragning av ärenden
Beslut att kalla utomstående till sammanträde fattas mellan sammanträdena av ordförande.
Ordförande beslutar om formerna för föredragning av ärenden vid sammanträden.
Förvaltningschefen för kulturverksamheten är ansvarig föredragande tjänsteman vid
nämndens sammanträde.
§ 7 Justering av protokoll
Ordföranden ska tillsammans med annan ledamot justera protokollet senast 14 dagar efter
sammanträdet.
§ 8 Protokoll
När protokollet är justerat tillkännages detta på Landstinget i Kalmar läns anslagstavla med
uppgift om var protokollet finns förvarat. Protokollet publiceras på landstingets hemsida.

§ 9 Delegering
Kulturnämnden får uppdra åt en ledamot eller åt en anställd hos landstinget att på nämndens
vägnar besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i vissa ärenden (6
kap 33 och 34 §§ kommunallagen).
Om kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom
verksamheten att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till chefen som, i förekommande
fall, vidareanmäler detta till nämnden.
Nämnden får återkalla lämnat uppdrag men äger inte ändra lagakraftvunnet beslut som fattats
med stöd av uppdrag, om inte förutsättningarna för beslutet ändrats på ett avgörande sätt.

___________________________________________________________________________
Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2016.
Fastställt av landstingsfullmäktige den 18-19 november 2015, § 140.

