
Reglemente för Göteborgs 
Kulturnämnd 
Detta reglemente träder ikraft 2018-02-22 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft efter kommunfullmäktiges beslut. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om 

nämndens verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter 

som framgår av detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts 

nämnden genom särskilda beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem 

verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. 

Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till 

ansvarsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut 

fattas i verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

för kommunen. 

§ 5 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för 

något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, 

ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 6 Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 

nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 

verksamheten riktar sig till. 

§ 7 Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett Hållbart 

samhälle. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov. hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och 

stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet. 

§ 8 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-

perspektiv. Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka 

samverkan med andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna 

agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i 

genomförandet av kommunfullmäktiges visioner och mål. 



Kapitel 2 - Kulturnämndens uppdrag 

Det kommunala ändamålet 

§ 1 Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och 

främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. 

Nämnden ska bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och 

mötesplatser som inte åligger annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till 

utvecklingen av kulturvärden i stadsutvecklingen.   

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 

§ 2 Nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kommunen. I detta 

ingår bland annat att 

1. ansvara för folkbiblioteksverksamhet inom ramen för stadsbiblioteket i

enlighet med Bibliotekslagen.

2. genom museerna bidra till samhället och dess utveckling genom att

främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Museerna ska

aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål, i enlighet

med Museilagen.

3. ansvara för vård och förvaltande av arkeologiska föremål som tillvara-

tagits inom staden och som enligt kulturmiljölagen erhållits genom

stående begäran om fyndtilldelning,

4. i stadsplaneringen bidra med kulturvärden, kulturarvs- och kulturmiljö-

kunskap i enlighet med Plan- och bygglagen och Kulturmiljölagen samt

5. besluta om namn på stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker,

torg och kommunala anläggningar, institutioner m.m. enligt

Kulturmiljölagen och God ortnamnssed. Nämnden ansvarar för

registerhållning av ortsnamn.

Därutöver ansvarar nämnden för 

1. stadens museiverksamhet och att aktivt förvalta och tillgängliggöra

samlingarna,

2. stadens hus för ung kultur samt för gästspelsscen för nationell och

internationell scenkonst samt konsthallen,

3. gemensamma stödsystem för stadens bibliotek enligt beslut i kommun-

fullmäktige (1988:275) samt för bibliotekens gemensamma

mediebestånd och gemensamma biblioteksavgifter enligt

kommunfullmäktiges beslut (1992:274),

4. att fastställa kriterier för bidragsgivning och beslut om stöd och

stipendier till kulturell verksamhet och fria kulturutövare, i de fall inte

annan nämnd ansvarar för detta,

5. att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens

tillämpning av en-procentsregeln om konstnärlig gestaltning och

utsmyckning i samband med byggnation,

6. inköp och vård av inomhuskonst för utsmyckning av offentliga lokaler

och byggnader samt registerhållning av inomhus- och utomhuskonst

inköpt av kulturnämnden samt



7. att bereda förslag, inkomna till kommunfullmäktige gällande Charles

Felix Lindbergs donationsfond, om donationsmedlens användning samt

verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande fonden.

Samverkan 

§ 3 Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra nämnder,

samhällsorgan, organisationer och fria kulturutövare för att främja stadens 

kulturliv. Nämnden ska också aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen.  

Nämnden har en konsultativ roll gällande inriktningen av kulturverksamheten i 

Göteborg. 

Nämnden ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom 

kulturområdet. 

Taxor och avgifter 

§ 4 1. Nämnden ska föreslå kommunfullmäktige ändringar av

avgiftskonstruktioner eller avgiftsnivåer inklusive val av index för

uppräkning av de avgifter som förekommer inom nämndens

verksamhetsområde och som inte nämnden delegerats ansvar för.

2. Nämnden fastställer avgifter av mindre ekonomisk betydelse som inte

med hänsyn till kraven på likabehandling av kommunens medlemmar,

ska fastställas av kommunfullmäktige.

3. Nämnden fastställer själv avgifter som hänförs till stadens samlade

biblioteksverksamhet.

4. Nämnden ska årligen justera avgifterna utifrån det index som reglerats

genom kommunfullmäktiges beslut enligt p.1.

Styrande dokument 

§ 5 Nämnden har ansvar för aktualitetsgranskning och vid behov initiera revidering 

av stadens biblioteksplan. 

Uppdrag efter beställning/överenskommelser 

§ 6 Nämnden kan efter beställning från länsstyrelsen utföra arkeologiska under-

sökningar inom staden i enlighet med kulturmiljölagen. 

Nämnden kan efter överenskommelse med nämnder och bolag göra 

inventeringar och uppdrag inom kulturområdet. 

Särskilda organ/utskott/lokala styrelser 

§ 7 Nämnden kan i erforderlig omfattning inrätta och avskaffa beredningsorgan 

och utskott inom sitt verksamhetsområde. Till utskott får endast 

nämndledamöter väljas. 



Sammansättning 

§ 8 Kulturnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare. 

Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 

Generella skyldigheter 

§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska 

fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 

uppdrag och angivna riktlinjer. 

Nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och fortlöpande 

håller sig informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll 

fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om 

allvarligare oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

Personalansvar 

§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar 

därmed för personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina 

arbetstagare, om inte personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning. Nämnden får 

besluta om att ingå kollektivavtal med tillämpning inom nämndens 

verksamhetsområde och på villkor, som kommunstyrelsens personalutskott 

äger ange.  

Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som 

kommunfullmäktige fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 

Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och 

antas. 

Personuppgifter 

§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. 



Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige 

§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och 

kontroll så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  

Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av 

väsentliga avvikelser i verksamhet och ekonomi.  

Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

gällande ordningen för styrning på området. 

Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget 

initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara 

av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av 

verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande 

följa stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en 

överblick och kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 

begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse 

informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att 

överlämna informationen övervägas. 

Information och samråd 

§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och 

det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 

omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 

Tid och plats 

§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 

begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 

sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 

det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena.  



Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 

och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Kallelse 

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 

varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 

vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen 

för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 

handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden 

§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder,

exklusive kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för 

allmänheten.  

Närvarorätt 

§ 12 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen (biträdande kommunalråd) har

rätt att delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet och 

har då rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 

sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 

kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 

beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 

nämnder. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden. 

Ordföranden 

§ 13 Det åligger ordföranden att;

 leda nämndens arbete och sammanträden 

 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 



 kalla ersättare 

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 

vid behov är beredda  

 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 

 bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium 

§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en

ordförande och en eller två vice ordförande. 

Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) 

biträder ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid 

förfall för vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre 

vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 

ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 

som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 

ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder 

§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  

§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som 

står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 

som fullmäktige har bestämt.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför 

annan ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 



Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 

av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation 

§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av 

ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet

kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så 

snart en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller

annan anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  

§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens

vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid 

förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 

ledamot som styrelsen utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 

nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  

Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning 

nämnden beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut 

ska, om inte annat finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 




