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Reglemente för kulturnämnden i Strängnäs kommun 
 

Kulturnämndens uppgifter 
 

§ 1 
 

Kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kulturområdet. Nämnden 
fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801), utom de 
uppgifter som rör skolbiblioteken. 

 
§ 2 

 
Kulturnämnden ansvarar dessutom för 

 
- att organisera nationaldagsfirandet i Strängnäs tätort 

 
- medborgarskapsceremonier 

 
- kommunens program- och utställningsverksamhet 

 
- fritidsgårdar 

 
-  kommunala mötesplatser i olika driftsformer i Mariefred, Stallarholmen och 

Åkers styckebruk 
 

- kulturskola 
 

- att genom direkt och indirekt stöd samarbeta med och stimulera föreningar 
och organisationer i det arbete dessa bedriver 
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- att utifrån av kommunfullmäktige fastställda bidragspolicy fördela bidrag 
till föreningar, organisationer, arrangemang, studieförbund, bygdegårdar 
och andra verksamma inom kulturområdet 

 
- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara 

rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och 
andra bebyggelser 

 
- anskaffande och förvaltning av kommunens konst samt i samråd med 

berörda besluta om placering av dessa 
 

- bevarande, vård och lämplig användning av anläggningar och miljöer av 
kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt stödja lokalhistorisk forskning 
och hembygdsvårdande verksamhet 

- användandet av avkastningen från följande fonder enligt fastställda regler: 

o Kulturfonden 
o Fagerströmska fonden 
o Mariebergsfonden 
o Wåhlinska fonden (SE-Banken är fondförvaltare) 
o Benningefonden 

 
- att söka tillgodose behovet av och tillhandahålla lokaler inom 

kulturområdet 
 

- drift av medborgarkontoren i Åker, Stallarholmen och Mariefred 
 

- att organisera övriga kulturaktiviteter genom direkt och indirekt stöd 

 
- att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom 

förtroendemannaorganisationen 

 
- att vara remissinstans för demokratifrågor 

 
- dialog med vänortsföreningar 

 
- flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde. 
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§ 3 
 

Kulturnämnden ska 
 

- vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden 
behandlar i sin verksamhet 

 
- informera allmänheten om sin verksamhet 

 
- fortlöpande se över och vid behov reformera sitt regelverk 

 
- aktivt arbeta med att effektivisera sin verksamhet 

 
- verka för att former för reellt invånarinflytande utvecklas 

 
- underhålla och förvalta sin lösa egendom 

 
- avge yttrande i kommunala ärenden som remitterats till nämnden 

 
- i övrigt utföra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som 

kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 
 

§ 4 
 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som 
anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt och bestämmelserna i detta reglemente. 

 
§ 5 

 
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. 

 
Behörighet 

 
§ 6 

 
Kulturnämnden är behörig att 

 
- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 

inom sitt verksamhetsområde 
 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra 
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal 
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- fastställa taxor inom verksamhetsområdet som avser service till 
allmänheten av frivillig karaktär 

 
- besluta om namn på kvarter, gator, parker och övriga allmänna platser 

 
- behandla remisser, andra framställningar och skrivelser, vilka ställts till 

annat kommunalt organ, men som kan anses hänförliga till 
kulturnämndens verksamhetsområde. 

 
Nämndens arbetsformer 

 
Sammansättning 

 
§ 7 

 
Nämnden har nio ledamöter och nio ersättare. 
 
§ 8 
 
Nämndens arbetsformer regleras i allmänt nämndreglemente för Strängnäs 
kommun. 
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