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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och i kommun-
gemensamt reglemente för nämnderna gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Nämndens uppgifter 

Allmänt om kultur- och fritidsnämndens uppgifter 

1 § 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom 
folkbildning, friluftsliv, idrott, kultur, fritidsaktiviteter för barn och 
ungdomar, konsumentvägledning, öppen förskola och bidragsgivning till 
föreningar inom nämndens verksamhetsområde. 

Uppgifter med hänvisning till författning 

2 §  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen 
har enligt följande: 

1. Bibliotekslagen (2013:801)  

2. Spellagen (2018:1138) 

Övriga uppgifter 

3 §  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för: 

1. Stimulera kommunens verksamma föreningar, organisationer 
och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde, i deras 
arbete  

2. Öppen fritidsverksamhet och mötesplatser för ungdomar 

3. Bidragsgivning och stöd till studieorganisationer och ideella 
föreningar inom nämndens verksamhetsområde, inklusive 
bidragsgivning till sociala föreningar och funktionshinder-
organisationer. Nämnden har att anta riktlinjer för dessa bidrag  

4. Köp och förvaltning av kommunens konstsamlingar och 
konstverk  

5. Investeringar i konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer, 
mötesplatser eller anläggningar i kommunens regi 

6. Rådgivning vid konstnärlig utsmyckning av bebyggelseområden 

7. Verksamheten Rydals museum  
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8. Konsumentvägledning  

9. Stöd till lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande 
verksamhet  

10. Verksamheten tempererade bad  

11. Tillhandahållande av anläggningar, och i tillämpliga fall 
lokalbokningsfunktion, i form av 

a. Friluftsanläggningar såsom badplatser, båtplatser och leder 

b. Idrotts- och spontanidrottsanläggningar 

c. Scener för publika evenemang 

d. Samlingslokaler 

12. Kulturskolan 

13. Öppen förskola 

14. Kulturevenemang för allmänheten 

15. Folkhälsa 

Delegering från kommunfullmäktige 

4 § 

Kultur- och fritidsnämnden får besluta i följande kategorier av ärenden, 
under förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen: 

1. Hyra ut eller annars upplåta kommunala fritids- och 
kulturanläggningar för en tid av högst fem år. 

Sammansättning 

Nämnden 

5 § 

Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Utskott 

6 § 

Inom kultur- och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
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