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Reglemente för
kultur- och fritidsnämnden
KS-129/2012
Detta reglemente trädde i kraft den 1 januari 2003.
Reglementet är ändrat av kommunfullmäktige den 16 december 2004 (§ 236), den
19 december 2005 (§ 234), den 18 december 2006 (§ 232), den 18 juni 2012 (§
102) och den 19 december 2016 (§ 263).
Om reglementet
Reglementet beskriver kultur- och fritidsnämndens ansvar och vad som gäller för
nämnden utöver kommunens allmänna nämndreglemente.
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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2003.
Reglementet är ändrat av kommunfullmäktige den 16 december 2004 (§ 236), den
19 december 2005 (§ 234), den 18 december 2006 (§ 232), den 18 juni 2012 (§
102) och den 19 december 2016 (§ 263).
Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för kultur- och
fritidsnämnden följande bestämmelser.
1§
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för
 Biblioteksverksamhet
 Museiverksamhet
 Kulturskola
 Filmverksamhet
 Stöd till föreningar och enskilda inom nämndens verksamhetsområde
(upphör att gälla 2017-12-31)
 Övergripande ansvar för stöd till föreningar och andra aktörer (träder i
kraft 2018-01-01)
 Kommunens idrotts-, motions-, fritids- och friluftsanläggningar samt
rörligt friluftsliv (exklusive delar som handhas av annan nämnd eller
särskilda bolag)
 Kulturmiljövården
 Offentlig konst
 Fritidsfisket
 Viss naturvårdsverksamhet enligt överenskommelse med tekniska
nämnden
Nämnden svarar för att inom ramen för beviljade anslag och av fullmäktige
fastställda normer utdela idrotts- och kulturstipendier.
2§
Kultur- och fritidsnämnden är förvaltare av kommunens fritidsanläggningar om
inte annan nämnd utsetts som förvaltare och exklusive de delar som ägs av
särskilda bolag.
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Nämnden äger rätt att utarrendera, uthyra eller annars upplåta de
fritidsanläggningar som tillhör kommunen.
Nämnden ska vidare svara för en central uthyrningsfunktion för kommunens
fritidsanläggningar samt efter skoltid även för hallar inklusive skolgymnastiksalar.
Nämnden ska förvalta konst som ägs av kommunen.
3§
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning,
ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. Detta gäller även när vården
av en kommunal angelägenhet med stöd av 35 § allmänna nämndreglementet har
lämnats över till någon annan.
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