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Reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna
i detta reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.

Nämndens sammansättning
2§
Kultur- och fritidsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare, om inte
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den
mandatperiod valet avser.

Verksamhetsområde
Kultur- och fritidsverksamhet
3§
Inom ramen för kommunfullmäktiges mål och riktlinjer ansvarar kultur- och
fritidsnämnden för övergripande program och riktlinjer för kommunens kulturoch fritidsverksamhet. Nämnden har till uppgift att i den mån gällande
författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat, ansvara
för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
Nämnden ansvarar bland annat för följande kommunala verksamheter.
1. Kommunala kulturskolan
2. Kulturminnesvård
3. Museiverksamhet
4. Kommunens konstsamling
5. Allmänkulturell verksamhet
6. Kommunal öppen fritidsverksamhet
7. Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar
4§
Nämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma ideella
föreningar, andra organisationer och kulturarbetare inom nämndens
verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver.
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Bibliotek
5§
Nämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens
samtliga uppgifter enligt bibliotekslagen.
Av reglemente för utbildningsnämnden framgår att utbildningsnämnden fullgör
kommunens samtliga uppgifter enligt skollagen. Utbildningsnämnden svarar
därför för kommunala skolors skolbibliotek.
Idrotts- och fritidsanläggningar
6§
Kultur- och fritidsnämnden förvaltar kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar som ligger utomhus.
Inomhusanläggningar regleras av 9 § allmän stadga.
Lotterier
7§
Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lotterilagen.
Utsmyckning av kommunala anläggningar
8§
Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för av kommunfullmäktige
beviljade investeringsanslag utföra konstnärlig utsmyckning av kommunala
byggnader och anläggningar samt av allmän plats som kommunen är huvudman
för.
Fast konstnärlig utsmyckning som inte enkelt kan monteras ner, utan har blivit
en del av en byggnad, anläggning eller allmän plats, får endast utföras efter
tillstånd av den kommunala myndighet som ansvarar för byggnaden,
anläggningen eller den allmänna platsen och efter förklaring från myndigheten
att den ansvarar för kapitalkostnader samt för framtida drift och underhåll av
utsmyckningen.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för lös konstnärlig utsmyckning som
nämnden har köpt eller erhållit på annat sätt. Nämnden får låna ut sådan konst
till övriga myndigheter.
Stöd och avgifter
9§
Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag
för nämnden, fördela bidrag och stipendier i enlighet med bidrags- och
stipendieregler fastställda av fullmäktige.
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Nämnden får ta ut entréavgifter och liknande avgifter för tillfälliga arrangemang
nämnden anordnar. Med tillfälliga arrangemang menas arrangemang som inte
planeras pågå över två år. Finns det skäl att ta ut avgifter i övrigt, ska nämnden
till kommunfullmäktige lägga fram förslag till taxa, om inte rätten att fastställa
taxa har delegerats till nämnden.

Delegering från fullmäktige
10 §
Kommunfullmäktige delegerar till kultur- och fritidsnämnden rätten att fatta
beslut i följande ärendegrupper.
1. Skötselavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritidseller kultursanläggning för högst tio år.
2. Taxa för förseningsavgifter och ersättningar för tjänster i folkbiblioteken
till den del bibliotekslagen medger att avgifter uttas.
Innefattar skötselavtal enligt första stycket 1 upplåtelse av nyttjanderätt till fast
egendom får beslut fattas endast om kommunstyrelsen tillstyrker att avtalet
träffas.
Delegeringen enligt första stycket 2 omfattar inte rätt att fastställa taxa för
kopiering av allmän handling.
11 §
Kultur- och fritidsnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med
nämndens verksamhetsuppföljning rapportera delegationsbeslut som nämnden
har fattat under uppföljningsperioden.
Kopia på skötselavtal innefattande upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom
och nämndens beslut i ärendet ska expedieras till kommunstyrelsens mark- och
exploateringsverksamhet när avtalet har undertecknats av kommunen.

