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Reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden
1§

För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker
kommuns nämnder.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
2§

Kultur- och fritidsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom
kultur- och fritidsområdet.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att
– ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, innefattande såväl
verksamhet i egen regi som stöd i verksamhet i annan regi
– genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och
organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa
bedriver
– söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur och
fritid
– besluta om upplåtelse av lokaler för kultur och fritid
– förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom
såsom samlingar och konstverk
– verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt
stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvård
– ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader,
vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra
bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om
placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa
konstverk till kommunens förvaltningar
– inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda
normer utse stipendiater
– fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.
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Delegering från kommunfullmäktige
3§

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
-

-

nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som
fullmäktige fastställt och efter kommunstyrelsens hörande
inom sitt verksamhetsområde där det ankommer på nämnden
att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa
överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal
rätt att fastställa avgifter för utlåning av mikrofilmade arkivalier

Antal ledamöter och ersättare
4§

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
Ordförandens uppgifter
5§

Det åligger kultur- och fritidsnämndens ordförande att:
-

-

närmast under kultur- och fritidsnämnden ha uppsikt över
nämndens förvaltning
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling inom kultur- och fritidsområdet liksom effektiviteten
i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
främja samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och
kommunens övriga nämnder
representera kultur- och fritidsnämnden vid
uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kultur- och fritidsnämnden
beslutat annat i ett särskilt fall.

Offentliga sammanträden
6§

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Offentliga sammanträden får ej hållas vid behandling av ärenden som
avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som
omfattas av sekretess.
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