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§ 274 Dnr KS 2019/000438  

Revidering av Kultur- och tillväxtnämndens reglemente 
(MBLAFS 2019:18) 

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 
organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 
gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och som 

berör kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 
reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 3 

september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) och Ulrik Brandén (M) yrkar på att världsarvs-frågorna 
ska vara kvar hos kultur- och tillväxtnämnden. 

Per-Olov Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Henrik Yngvessons med fleras 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 
Nej-röst för Henrik Yngvessons med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 

Ja    Nej 

Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 
Per-Olof Johansson (S)  Ulrik Brandén (M) 
Henriette Koblanck (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)  Johan Gustafsson (L) 
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Anna-Kajsa Arnesson (C) 
Johan Ålund (C) 

Per-Olov Johansson (C) 
Olof Nilsson (-) 
Matilda Wärenfalk (S) 

9 ja-röster och 4 nej-röster.         

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden antas. 

Reservation 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Henrik Yngveson (M), Ulrik Brandén 

(M) och Ingela Fredriksson (M). 

Protokollsanteckning 

Jag motsätter mig att världsarvsfrågor flyttas från kultur- och tillväxtnämn-den 
till kommunstyrelsen, utan står upp för kultur- och tillväxtnämndens enade åsikt 
i sitt remissvar om att nämnden inte ställer sig bakom en flytt av 

världsarvsfrågor. 
Liv Stjärnlöv (M)    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 138 Dnr KTN 2019/000496  

Remiss - Revidering av Kultur- och tillväxtnämndens 
reglemente (MBLAFS) 

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 
organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 
gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 
reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 

3 september 2019.  
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar på att följande svar lämnas till kommunstyrelsen: 
”Världsarvsfrågor ligger naturligt nära Eketorp borgs verksamhet och 

kulturfrågor i stort. Kultur- och tillväxtnämnden menar att dessa frågor 
därför bör stanna inom kultur-och tillväxtnämndens ansvarsområde.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt Pär Palmgrens yrkande 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Följande remissvar överlämnas till kommunstyrelsen: 

”Världsarvsfrågor ligger naturligt nära Eketorp borgs verksamhet och 

kulturfrågor i stort. Kultur- och tillväxtnämnden menar att dessa 
verksamheter därför bör hållas samman inom kultur-och 

tillväxtnämndens ansvarsområde. Nämnden ställer sig alltså inte bakom 
förslaget avseende flytt av världsarvsfrågor”  

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 240 Dnr KS 2019/000438  

Remiss - Revidering av Kultur- och tillväxtnämndens 
reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska organisa-
tionen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det gäller 
nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och som berör 

kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente 
för kultur- och tillväxtnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 3 

september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden remitteras 
till kultur och tillväxtnämnden för yttrande senast den 25 oktober 2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och tillväxtnämnden 
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Revidering av kultur- och tillväxtnämndens reglemente 

Beskrivning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 
organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 
gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 
reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 
3 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att näringsliv och landsbygdsutveckling, mark- och 

exploateringsfrågor samt världsarvsfrågor flyttas från kultur- och 
tillväxtnämnden till kommunstyrelsen.  

Samtliga dessa områden är strategiskt viktiga frågor som lämpligen hanteras 
av kommunstyrelsen. Det var ingen självklarhet i organisationsberedningen 
att de här frågorna skulle hanteras av kultur- och tillväxtnämnden men till 

slut valde man den modellen. Nu har tydliga signaler kommit om att det vore 
bättre att frågorna istället hanteras av kommunstyrelsen. 

En ny verksamhet har tillkommit under 2019 som inte finns med i någon 
nämnds ansvar, nämligen Eketorps borg. Kommunen har i år tagit över 
driften av borgen och förslaget är att drift och andra frågor som rör Eketorps 

borg i fortsättningen ska skötas av kultur- och tillväxtnämnden. 

Utöver detta finns också ett förslag om att ge nämndens presidium rätt att 

besluta om deltagande i olika konferenser, studieresor, utbildningar och 
liknande för ledamöter och ersättare i nämnden. Förslaget gäller dock inte 
för nämndes ordförande vars deltagande föreslås beslutas av 

kommunstyrelsens ordförande. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inte att det finns några alternativa förslag till beslut annat 
än att avslå förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget påverkar inte något av perspektiven i § 2 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden antas.    

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 
Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 
Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för kultur- och 
tillväxtnämndens arbete. 

§ 1 Allmänt om kultur- och tillväxtnämndens uppgifter 

Kultur- och tillväxtnämnden ska ha fokus på tillväxtfrågor och på hur de 
områden som kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för både var för sig och 

gemensamt kan bidra till kommunens tillväxt. 

Kultur- och tillväxtnämnden har ett samordningsansvar för frågor som 
stärker tillväxten i kommunen också i de delar där ansvaret för verksam-

heterna finns i andra nämnder. Samordningsansvaret fullgörs främst genom 
arbetet i plangruppen och i arbetsgruppen för samverkan men kan även ske 

på annat sätt. Samordningsansvaret innebär inte någon möjlighet för kultur- 
och tillväxtnämnden att fatta beslut i frågor som rör andra nämnders verk-
samhet. Kultur- och tillväxtnämnden har rätt att begära information från 

övriga nämnder i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra 
samordningsansvaret. 

Kultur- och tillväxtnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som 
inbegrips i nämndens ansvarsområde. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens 

uppdrag behövs med det övriga samhället och dess organisationer. 

Kultur- och tillväxtnämndens mandat är begränsat genom att kommun-

styrelsen fått befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas 
verksamhet i den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Kultur- och tillväxtnämndens uppdrag 

Kultur- och tillväxtnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Kommunens kulturverksamhet, innefattande allmän kulturverksamhet, 

världsarvet, folkbibliotek, skolbibliotek och kulturskola. 

 Drift och avtalsfrågor gällande Eketorps borg.  

 Främja kommunens kulturliv och bildnings- och studieverksamhet. 

 Ansvara för kommunens konstsamlingar och liknande samt för 

kommunens konstinköp. 

 Stöd till föreningar verksamma i kommunen. 

 Fritidsfrågor, innefattande fritidsgårdar, vandrings- och cykelleder, 
sporthallar och andra motionsanläggningar och friluftsbad. Nämndens 

ansvar innefattar inte lokaler som är en del av andra nämnders ordinarie 
verksamhetslokaler. 

 Främja förutsättningarna för en god fritid i kommunen präglad av ett 

brett utbud av aktiviteter. 

 Särskilt se till och stödja ungdomars behov av kultur- och fritids-

aktiviteter.  

 Arbeta för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- 

och fritidsverksamhet. 

 Arbeta för att tillgängliggöra kommunens varierande natur. 
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 Näringslivs- och landsbygdsutveckling. 

 Integrering av nyanlända. 

 Arbetsmarknadsfrågor med särskilt fokus på att stärka de som står långt 

från arbetsmarknaden.  

 Mark- och exploateringsfrågor inbegripet att lämna förslag till kommun-

styrelsen angående inköp eller försäljning av mark och fastigheter. 

 Infrastrukturfrågor inbegripet tillgången till bredband i hela kommunen. 

 Trafikfrågor inbegripet kollektivtrafik.  

 På kommunstyrelsens uppdrag förvalta lokaler, mark och andra 

fastigheter som inte förvaltas av någon annan. Uppdragen regleras i 
förvaltningsavtal. 

 Upplåtande av allmän platsmark. 

 Se till att underhålls- och driftplaner upprättas och följs för kommunens 

fastigheter och anläggningar. 

 Skötsel, drift och utveckling av kommunens hamnar. 

 VA-frågor inbegripet vattenskyddsområden. 

 Fjärrvärme. 

 Skötsel och utveckling av gator och vägar samt parker och övriga 
allmänna platser. 

 För kommunens räkning ansvara för renhållningsfrågor samt sköta 
renhållning som är kommunens ansvar och som inte ska skötas av någon 

annan. 

 Vara samordnande och verkställande nämnd för kommunens byggnads- 

och anläggningsverksamhet. 

 Frågor som rör samfällighetsföreningar som vägföreningar och 

vägsamfälligheter samt beslut om bidrag till enskild väghållning. 

 Svara för kommunens grundläggande kartförsörjning. 

 Vara arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd. 

 Vara trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa 

trafikfrågor. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av kultur- och tillväxtnämnden ska vara till-
räckligt beredda och hela kultur- och tillväxtnämnden ska ha tillgång till 

beslutsunderlaget senast fem arbetsdagar före sammanträdet. För att säker-
ställa att ärenden och handlingar kommer till ledamöternas kännedom i 
tillräckligt god tid så ska kultur- och tillväxtnämnden inför varje år när beslut 

fattas om sammanträdesdatum även besluta om hur lång tid före ett sam-
manträde ärenden och handlingar ska lämnas in till kansliet. Huvudregeln är 

att inget ärende som lämnats in efter beslutat inlämningsdatum får tas upp på 
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dagordningen. Ordföranden får i undantagsfall besluta att ta med ett ärende 

som inte lämnats in i tid om ärendet är mycket brådskande. 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och tillväxtnämnden att besluta i 

följande grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 
mål och ärenden där kultur- och tillväxtnämnden för kommunens talan. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till kultur- och 
tillväxtnämndens förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

§ 5 Kultur- och tillväxtnämndens förhållande till den 
gemensamma förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen (kommun-
styrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Kultur- och tillväxtnämnden 
har full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen 

ska ta hänsyn till kultur- och tillväxtnämndens behov och synpunkter när det 
gäller förvaltningens organisation och omfattning. När det gäller hur och 

med vilken kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar kultur- 
och tillväxtnämnden om detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören 
är ansvarig för att kultur- och tillväxtnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 
kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på budget-

arbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 
kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Kultur- och tillväxt-

nämndens presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där 
kultur- och tillväxtnämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 
uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska följa de anvisningar de får av kommun-
styrelsen för hur uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska 

lämnas. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäk-
tige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden 
i juni respektive oktober. 
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§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom kultur- och 

tillväxtnämndens område 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 

Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 
den anser behöver vidtas. Om kultur- och tillväxtnämnden inte följer de råd 

eller anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 
utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör kultur- och tillväxtnämnden verksamhet. Om frågan gäller 
något som ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör 
kultur- och tillväxtnämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett 

ärende till kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till kultur- 
och tillväxtnämnden.  

§ 9 Kultur- och tillväxtnämndens sammansättning 

Kultur- och tillväxtnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Kultur- och tillväxtnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland kultur- och tillväxtnämndens ledamöter för 
varje mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ord-

förande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 
i frågor som ingår i kultur- och tillväxtnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i kultur- 
och tillväxtnämnden får tillräckligt med den utbildning och information om 

lagstiftning, kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna 
utföra sitt uppdrag. Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som 
ska delta i arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens 

eget deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Kultur- och tillväxtnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar kultur- och tillväxtnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kultur- 
och tillväxtnämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 
kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan 

ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör 
som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
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vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att tjänstgöra i 
ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turord-

ningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och som 
inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in i 
stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 14 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 15 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 
tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 16 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in er-
sättare. 

§ 17 Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 
om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Kultur- och tillväxtnämnden sammanträder på dag och tid som kultur- och 
tillväxtnämnden bestämmer. Sammanträde kan, om kultur- och tillväxt-
nämnden så beslutar, vara offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 
som planen avser. 
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§ 19 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 
ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 
de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 
för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 
tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 
sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 20 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 21 Reservation 

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

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med kultur- och tillväxtnämnden sker med ordföranden, 
kommundirektören eller annan anställd som kultur- och tillväxtnämnden 

bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och 

tillväxtnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för 
denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller 

annan anställd som kultur- och tillväxtnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer kultur- och tillväxtnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 
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§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 
gällande bestämmelser. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och 

föreskrifter som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller 
annars publiceras på kommunens hemsida. 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till kultur- och 
tillväxtnämnden för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att kultur- och tillväxtnämnden kan fatta 
beslut inom 6 månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden 

av mer komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, 
dock inte längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslags-

ställaren underrättas och kultur- och tillväxtnämnden får ge förslagsställaren 
möjlighet att delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Kultur- och tillväxtnämnden ska i tid 

lämna underlag för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Kultur- och tillväxtnämnden ska inte ha något utskott. 

§ 27 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i kultur- och tillväxt-

nämnden, presidiet eller till anställda i kommunen. 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan flertalet ärenden delegeras till 

anställda inom kommunen. Ärenden som bör avgöras av den politiska nivån 
kan delegeras till kultur- och tillväxtnämndens ordförande, främst när 
ärendena behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av 

den politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av kultur- och 
tillväxtnämnden i sin helhet. 

 


