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Reglemente för kulturnämnden

Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2014
(Utl 2014:79)
(Ersätter Kfs 2010:15)
1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
Nämndens uppgifter
2§
Kulturnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet i den mån det inte
tillkommer annan nämnd eller kommunfullmäktige inte för särskilt fall
beslutar annat.
Nämnden är vidare arkivmyndighet i staden och handhar Stockholms
stadsarkiv och de uppgifter i övrigt rörande den kommunala arkivvården
som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. Bestämmelser om
nämndens funktion som arkivmyndighet finns i arkivlagen (SFS
1990:782) och i regler för den kommunala arkivvården inom Stockholms
kommun (Kfs 1995:50 och 1998:39).
Med den begränsning som nyss sagts åligger det nämnden särskilt att
1.

följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden

2.

tillhandahålla kulturskoleverksamhet i hela staden

3.

handha förvaltningen av stadens biblioteksväsende

4.

bedriva utställnings- och programverksamhet, svara för konstnärlig
utsmyckning av allmänna platser

5.

inom sitt verksamhetsområde ombesörja stadens bidragsgivning till
kulturell verksamhet samt stipendieverksamhet

6. avge yttrande som avses i 3 kap 2 § ordningslagen rörande
upplåtelse av offentlig plats inom evenemangsområdet i
Kungsträdgården. Nämnden ska även, efter samråd med
trafiknämnd, avge yttrande rörande upplåtelse av offentlig plats
inom resterande del av Kungsträdgården
7.

främja en god arkivvård i staden och verka för att stadens arkiv görs
tillgängliga för allmänhet och forskare

8.

ansvara för bidragsgivning
integrationsprojekt

9.

ansvara för medborgarskapsceremonin

till

invandrarorganisationer

och

10. handlägga frågor rörande bidragsgivning som avser nationella
minoriteter
11. ta emot enskilda arkiv av betydelse för forskning om Stockholm
12. vid avgifternas bestämmande ska arkivmyndigheten följa de avgifter
som gäller för Riksarkivet och landsarkiven.
3§
Kulturnämnden har hand om förvaltningen av Stadsmuseet och
Medeltidsmuseet samt handlägger ärenden angående stadens museiväsen i
den mån det inte tillkommer annan nämnd eller kommunfullmäktige inte
för särskilt fall beslutar annat. Nämnden ansvarar för att bevara,
levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska värden för nutida och
framtida generationer. Nämnden utgör stadens kompetens i arkeologiska
och stadsbyggnadshistoriska frågor och är remissinstans i bygglovs- och
detaljplaneärenden som kan förutses påverka eller förändra
kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
4§
Nämnden ska ha ett särskilt utskott som handhar arkivfrågor.
Förvaltningsorganisation
5§
Under nämnden lyder kulturförvaltningen och Stockholms stadsarkiv.
Dessa båda förvaltningar leds av varsin förvaltningschef, som inför
nämnden är ansvariga för respektive verksamhet.
Nämnden får utfärda instruktion för kulturförvaltningen och
Stockholms stadsarkiv och dess personal.
Antal ledamöter och ersättare
6§
Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
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