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Arbetsordning Mörbylånga kommuns kulturråd 

§ 1 Uppdrag 

Mörbylånga kommuns kulturråd ska agera rådgivare till kommunstyrelsen i 

frågor som rör kommunens kulturliv.   

§ 2 Antal ledamöter 

Kulturrådet ska bestå av 15 ledamöter. Därtill kan upp till tre tjänstemän 

adjungeras till rådet. 

§ 3 Sammansättning och mandatperioder 

Rådet består av kommunstyrelsens presidium samt högst 12 

kulturrepresentanter. Sex av kulturrepresentanter, samt en ersättare för varje 

representant, utses av och representerar följande pedagogiska institutioner 

och kulturföreningar: 

 Capellagården  

 Ölands folkhögskola 

 Linnéuniversitetet   

 Södra Ölands Hembygdsråd  

 Södra Ölands musikteaterförening  

 Föreningen Öland Roots  

Kommunstyrelsens presidium tillsammans med de sex representanterna för 

de pedagogiska institutionerna och kulturföreningarna utser ytterligare högst 

sex kulturrepresentanter. 

Kulturrepresentanterna mandatperioder är tre år, med möjlighet till högst en 

periods förlängning. En kulturrepresentant vars första mandatperiod varit 

kortare än tre år kan utses för två hela perioder utöver den första förkortade 

perioden. En tredjedel av kulturrepresentanterna byts ut varje år. När rådet 

inrättas utses 1/3 av kulturledamötena på ett år, 1/3 på två år och 1/3 på tre 

år. Capellagården, Öland folkhögskolas och Linnéuniversitetet 

representation påverkas inte av mandatperioden.    
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Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet och 

kulturrepresentanterna utser en vice ordförande. 

Kulturrådet ska ha tillgång till administrativt stöd av personal på kultur- och 

näringslivssektorn. Rektorn för kommunens kulturskola och bibliotekschefen 

är adjungerade i rådet. 

§ 4 Ersättning 

Ledamöterna har rätt till ersättning för utebliven arbetsinkomst enligt 

arvodesreglementet. 

§ 5 Avgång under mandatperiod 

De pedagogiska institutionerna och kulturföreningarna utser en ordinarie 

ledamot och en ersättare. Ersättaren har endast närvarorätt vid tjänstgöring. 

Om ledamot avgår under pågående mandatperiod träder ersättaren in under 

resten av mandatperioden.  

§ 6 Sammanträden 

Kulturrådet ska hålla minst tre sammanträden per år. Datum, tid och plats 

beslutas av rådet. Sammanträdena ska inte protokollföras. 

§ 7 Rapportering 

Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid till avrapportering från 

Kulturrådet på sina sammanträden. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse med dagordning ska sändas ut till ledamöterna senast två veckor 

före sammanträde. Ärenden anmäls till ordförande senast tre veckor före 

sammanträde. Ordförande och vice ordförande sätter gemensamt samman 

dagordningen. 
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