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Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

VERKSAMHET 
 

Kultur – och fritidsnämndens ansvarsområden 
 

1 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid förkommunens invånare, som de är 

nöjda med.  

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar kultur- och 

fritidsnämnden för följande: 

 Ungdomsråd 

 Ungas mötesplatser  

 Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom  

 nämndens område 

 Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar 

 Rörligt friluftsliv 

 Simskola 

 Stipendier inom nämndens område 

 Biblioteksverksamhet 

 Evenemang 

 Kultur i vård och omsorg 

 Offentlig konst 

 Kulturmiljövård 

 Folkhälsoforum 

 Lokalbokning av utrymmen som disponeras av nämnden 

 Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet 

 

2 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska 

 hålla sig underrättad om utvecklingen inom nämndens verksam-heter samt ta de initiativ och 

framlägga de förslag som nämnden ser som nödvändiga  

 svara för planerings- och utvecklingsfrågor inom nämndens verk-samhetsområde  

 verka för en jämställd kultur- och fritidsverksamhet 

 stimulera ungas delaktighet och inflytande 

 främja tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet för alla 

 tillsammans med föreningar, organisationer och enskilda verka för en meningsfull fritid för 

kommunens invånare 
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 inom ramen för fastställda normer besluta om bidrag till föreningar, studieförbund och 

organisationer och därigenom medverka till en attraktiv, innehållsrik, geografiskt spridd 

verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 

 

Barn och ungdomar ska prioriteras. 

 

Talerätt 

§ 3 

Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 

som rör nämndens verksamhetsområde. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 4 

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden: 

 Taxor och avgifter för: 

o lokalupplåtelse i de anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet 

o lokalupplåtelse i kommunens motions-och gymnastiksalar 

o entréavgifter till simhallar och evenemang 

o friskvårdsaktiviteter; gym, gruppträning, vattenaktiviteter (simskola, babysim, 

vattengymnastik) m.m 

o camping- och båtplatsavgift på Kallerö 

o försenat biblioteksmaterial (porto- och förseningsavgifter) och administrationsavgifter 

vid beställning av böcker i sam-band med boklån  

o IP Skogen; (uthyrning av scenvagn, tält, högtalare m m) 

 Nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som full-mäktige fastställt. 

 Nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av kommun-fullmäktige fastställda 

anslagsnivåerna. 

 

Allmänna skyldigheter 

§ 5 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

 Information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvars-områden 

 Personregister som nämnden har för verksamheten inom sina an-svarsområden. 

 Diarieföring och arkivvård enligt arkivreglementet. 

 Regelreformering inom sitt ansvarsområde. 

 Upprätta avtal med arrendatorer, föreningar, företag och enskilda inom kultur- och 

fritidsektorn. 
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Ansvar och rapportskyldighet 

§ 6 
Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i en-lighet med de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna 

avtal samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur 

den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Personalansvar 

§ 7 
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om 

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor 

som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen. 

 

ARBETSFORMER 
 

Sammansättning 

§ 8 

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. 

 

Ersättare tjänstgöring 

§ 9 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan 

dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 

samman-träde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
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§ 10   

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ärendet får åter 

tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sam-manträde på grund av annat hinder 

än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

Inkallande av ersättare 

§ 11 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv 

kalla sin personliga ersättare. Om även den personliga ersättaren är förhindrad att delta i sammanträdet 

an-mäls detta till kultur- och fritidsnämndens sekreterare eller någon an-nan anställd vid kultur- och 

fritidskontoret som då kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 

kallats in. 

 

Ersättare för ordförande 

§ 12 
Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av sammanträdet, fullgör den ledamot som varit ledamot i nämnden längst 

tid ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 

äldste av dem tjänstgöra som ordförande. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör 

ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Sammanträdena 

§ 13 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämn-den bestämmer. Sammanträden 

ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser 

att det behövs. 

 

Öppna sammanträden  

§ 14 
Kultur- och fritidsnämnden medges rätt att besluta om dess samman-träden ska vara offentliga och i 

och med det även besluta om en all-mänhetens frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet. 
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Kallelse 

§ 15 
Ordförande ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdet. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet. 

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

 

Justering av protokoll 

§ 16  

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Reservation 

§ 17 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

 

Delgivning 

§ 18 

Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordförande eller med kultur- och fritidschefen. 

 

Undertecknande av handling 

§ 19 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kultur- och fritidsnämnden ska undertecknas 

av ordförande eller vid förfall för denna vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden 

bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Närvarorätt 

§ 20 
 

Vid kultur- och fritidsnämndens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman närvara enligt 

ordförandens avgörande. 

 

Medborgarmotion 

§ 21 

Kultur- och fritidsnämnden ska handlägga de medborgarmotioner som kommunstyrelsen beslutat att 

nämnden ska hantera.  

När medborgarmotionen har utretts och beslut ska fattas ska förslags-ställaren bjudas in till det 

sammanträde med kultur- och fritidsnämnden då medborgarmotionen ska behandlas. Förslagsställaren 

ska ges rätt att delta i överläggningen i ärendet rörande medborgarmotionen.  

Beslutet ska delges förslagsställaren och kommunfullmäktige samt publiceras på kommunens 

webbplats. 

 

Utskott 

§ 22 

Inom kultur- och fritidsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. 

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.  

 

§ 23 
Kultur- och fritidsnämnden väljer, för den tid nämnden bestämmer, en ordförande och en vice 

ordförande bland utskottets ledamöter. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i arbetsutskottet att som ersättare för 

ordförande fullgöra dennes uppgifter. 

 

§ 24 
Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kultur- och fritidsnämndens vid valet bestämda 

ordningen. 
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Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 

 

§ 25 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kultur- och fritidsnämnden bestämmer. Sammanträde ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Arbetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

§ 26 
De ärenden som ska avgöras av kultur- och fritidsnämnden i dess hel-het ska beredas av 

arbetsutskottet om beredning behövs.  

Ordförande eller kultur- och fritidschefen överlämnar sådana ärenden till arbetsutskottet. 

När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut. 

 

§ 27 
Arbetsutskottet får begära in de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar 

och arbetstagare som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Det som förskrivs i §§ 14-16 och 21 gäller i tillämpliga delar också utskottet. 

 

§ 28 
Kultur- och fritidsnämnden ska samråda med andra nämnder, andra myndigheter och med enskilda 

föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet. 
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