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REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs dels i kommunallagen om nämnder och dels i kommunens
allmänna stadga för nämnderna gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Sammansättning
§1
Kultur- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
Arbetsutskott
§2
Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när ledamot begär det.
Ansvarsområden och huvuduppgifter
§3
Kultur - och fritidsnämnden ansvarar för:

•

den kommunala kulturskolan,

•

den kommunala fritids- och fritidsgårdsverksamheten,

•

kommunens folkbibliotek och skolbibliotek,

•

allmänkultur,

•

kulturminnesvård,

•

museiverksamhet,

•

Vikingagården,

•

bidrag till föreningar och organisationer. Nämnden fördelar samtliga bidrag till
föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med
respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet,

•

fördelning av investeringsbidrag till kommunens samtliga föreningar och
organisationer enligt fullmäktiges fastställda regler,

•

turismverksamheten,

•

lotteritillståndsverksamheten, samt

•

kommunens konstsamling.

Nämnden förvaltar de av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar som inte förvaltas
av förening via skötselavtal eller på annat sätt.
Övriga uppgifter

Nämnden ska särskilt samverka med utbildningsnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
Nämnden ansvarar för utdelning av kommunens kulturstipendium.
Nämnden ansvarar för utdelning av kommunens ungdomsstipendium.
Nämnden ska medverka i kommunens samhällsplanering.
Nämnden ansvarar för det regionala samarbetet inom sina ansvarsområden.
Nämndens ansvarsområde med hänsyn till författningar
§4
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen.
Delegering från fullmäktige
§5
Nämnden ska besluta i följande ärendegrupper:

•
•

Fastställa entréavgifter för besökare till Vikingagården.
Fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamhet i de fall, där taxor
som fastställts av fullmäktige, justeras genom uppräkning vid förändringar i
basbelopp och/eller index.

Redovisningsskyldighet
§6
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgör delegationsuppdraget enligt §
5 i detta reglemente.
Nämnden ska kontinuerligt redogöra för verksamhetens utveckling samt den ekonomiska
ställningen under året till kommunstyrelsen och fullmäktige.
Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutat om och enligt
kommunstyrelsens riktlinjer.
____________________
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-13, § 170

