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ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Gäller fr. o m 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
att vara huvudman för Borås Stadsteater, Borås Stadsbibliotek, Folk- och skolbiblioteken, Borås
Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna samt biograf Röda Kvarn,
att främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång, musik, dans,
konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet m.m.
att bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk forskning,
att delta i projektering och utformning av det offentliga rummet,
att i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga
platser och byggnader,
att ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur,
att se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom
äldreomsorgen,
att arbeta med kulturturism,
att svara för musikskolan i Fristad.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Kulturnämnden särskilt
att handlägga ansökningar om anslag från institutioner, organisationer eller enskilda, inom
nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag
att besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram.
att besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga platser och byggnader och an- skaffa
konstverk inom ramen för anvisade medel
att verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer att avge
yttranden i plan- och byggnadsärenden
att fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendier att
besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stads bibliotek
att ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördela kostnaderna
mellan Borås Stads samtliga bibliotek
att svara för drift och samordning av bokbussverksamheten.
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