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Reglemente för Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd
Allmänna bestämmelser
Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Dessa utses av Regionstyrelsen. Regionstyrelsen
utser ordförande och vice ordförande i nämnden.
Detta reglemente gäller om inte lag, författning eller av statlig myndighet utfärdade bestämmelser
föranleder annat.
Utöver detta reglemente gäller för kultur- och fritidsnämnden i tillämpliga delar Arbetsordning för
Region Blekinges styrelse.

Kultur- och Fritidsnämndens Verksamhetsområde
§ 1 Nämndens uppgifter
Nämnden ansvarar för Region Blekinges verksamhet inom kultur- och fritidsområdet samt för de
institutioner inom området för vilka Region Blekinge är huvudman. I ansvarsområdet ingår att enligt
uppdrag från regionstyrelsen verkställa regionens kulturpolitik enligt beslutad kulturplan, ansvar för
uppdrag till verksamheten inom kultur- och fritidsområdet samt för uppföljning och utvärdering av
uppdragen.
Nämnden skall enligt närmare anvisningar från Regionstyrelsen ansvara för fördelningen av statsbidrag och regionala bidrag (landstinget) till de regionala kultur- och fritidsinstitutionerna i Blekinge,
liksom för stödinsatser till folkbildning och ungdomsverksamhet i Blekinge
Nämnden har att följa upp hur statliga och regionala medel används och återrapportera detta.
§ 2 Nämndens uppdrag
I nämndens uppdrag ingår att se kultur- och fritidsfrågorna från ett regionalt tillväxtperspektiv enligt de uppdrag som ges av Regionstyrelsen liksom riksdag, regering och statliga myndigheter inom
området, i villkorsbrev eller andra inriktningsdokument.
I syfte att bredda underlaget och stärka samverkan inom regionen kan nämnden inrätta olika nätverk där företrädare för t ex kommuner, kulturaktörer, näringsliv, högskola/skola och andra kan
ingå.
Nämnden har att fördjupa samarbetet med Blekinges grannregioner samt med de regionala och
nationella myndigheter och organ som har uppgifter inom kulturområdet.
Nämnden har att bevaka och analysera EU:s kulturpolitik (förbundsordningen) och ta del av de initiativ som berör Blekinge.
Nämnden har att främja internationellt kultursamarbete och här särskilt beakta implementeringen
av EU:s Östersjöstrategi inom området.
Nämnden har att föreslå kommittéer för kultur- och idrottspris samt kulturstipendiater
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§ 3 Verksamhetens inriktning
Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden. Nämnden ska fördela resurser samt följa upp och utvärdera verksamheten årligen.
Nämnden ansvarar för att utveckla en attraktiv regional kultur- och fritidsverksamhet i hela länet
och över länsgränser.
Nämnden har att fördjupa och ta till vara Blekinges intressen i samarbetet med grannregionerna
inom kultur och fritidsområdet samt med de övriga regionala och nationella myndigheter och organ
som har uppgifter inom området.

Nämnden ska vara pådrivande för att i samverkan med länets kommuner och med andra aktörer
utveckla kultur- och fritid i länet. I syfte att bredda underlaget och stärka samverkan inom regionen
kan nämnden inrätta olika nätverk inom kultur- och fritidsområdet.
§ 4 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av RS och i
enlighet med de mål, principer och riktlinjer som RS har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i
lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden ska en gång per tertial rapportera till RS hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Nämnden ska följa upp och i verksamhetsberättelse och årsbokslut rapportera måluppfyllelse av
målen i Kulturplanen.
Nämnden ansvarar för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) i sin verksamhet

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsformer
§ 5 Sammansättning
Kultur- och Fritidsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Dessa väljs av regionstyrelsen. Regionstyrelsen väljer också ordförande och vice ordförande. Mandattiden fastställs av regionstyrelsen.
§ 6Tidpunkt för sammanträdena
Kultur- och Fritidsnämnden sammanträder minst 5 gånger per år. Kultur- och Fritidsnämnden ska
inför varje år upprätta en plan för sina sammanträden för det kommande året.
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§ 7 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. De ärenden
som Kultur- och Fritidsnämnden behandlar ska vara skriftliga. Kallelse skall normalt minst en vecka
före sammanträdesdagen utsändas till ordinarie ledamot och ersättare. Med kallelsen skall följa
föredragningslista och handlingar med förslag till beslut. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
§ 8 Öppna sammanträden
Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta.
Dock ska handläggning av ärende som avser myndighetsutövning och ärende i vilket det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen ske inom stängda dörrar.
Ersättarnas tjänstgöring och inkallelseordning
Ersättare i kultur-och fritidsnämnden har rätt att närvara vid nämndens sammanträden. Ersättning
för detta utgår enligt fastställda arvoden. (Arvoden till ersättare i kultur- och fritidsnämnden regleras av Arvoden och ersättningar mandatperioden 2015-2018 beslut 2015-01-14 § xx).
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten samt har rätt
att få sin mening antecknad till protokollet.
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe. Inträde
sker när ordföranden finner det praktiskt lämpligt.
En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller del av ett sammanträde, skall
snarast anmäla detta till kultur- och fritidsnämndens sekreterare. Sekreteraren låter kalla in den
ersättare som står i tur att tjänstgöra enligt beslutad inkallelseordning.
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för
en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som
är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
§ 9 Yrkanden och deltagande i beslut
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden.
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§ 10 Delegation
Nämnden får uppdra åt presidiet, åt en ledamot eller åt en anställd i Region Blekinge att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden, Bestämmelser härom finns i 6 kap 33-38
§§ i kommunallagen.
§ 11 Justering av protokoll och reservation
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandes ansvar. Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot att jämte ordföranden justera nämndens protokoll.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör
redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
§ 12 Sekreterare
Verksamhetsområdeschefen utser sekreterare i kultur- och fritidsnämnden. Sekreteraren för nämndens protokoll och biträder i övrigt ordföranden.
§ 13 Presidiet
Ordföranden och vice ordföranden utgör nämndens presidium. Om dessa är förhindrade att närvara
vid sammanträde tjänstgör som ordförande den ledamot som till levnadsåldern är äldst.
Om ordförande eller vice ordförande avgår som ledamot eller från sin post i presidiet väljer regionstyrelsen så snart som det är möjligt en annan ledamot.
§ 14 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, ledande tjänstemannen eller sekreteraren eller
annan anställd som nämnden bestämmer.

Övriga bestämmelser
Detta reglemnete gäller för mandatperioden 2015 – 2018.

