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Kultur- och fritidsnämndens reglemente 
 
Sammansättning 
1 § 
Kultur- och fritidsnämnden består av nio ledamöter samt nio ersättare. Av nämndens ledamöter 
ska kommunfullmäktige utse en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
 
Verksamhetsområde 
2 § 
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamheten i 
kommunen. 
 
3 §  
Under kultur- och fritidsnämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
 
Uppgifter 
4 § 
Om kommunfullmäktige inte i särskilda fall beslutar annat ska kultur- och fritidsnämnden: 
 
1.  Arbeta med övergripande kommunal kultur- och fritidsverksamhet samt i övrigt arbeta för 

förverkligande av kommunens kultur- och fritidspolitiska program. 
 
2.  Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och fritids-

verksamheten i kommunen och ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden ser 
som nödvändiga. 

 
3.  Sträva efter att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och 

fritidsverksamhet. 
 



4.  Driva kommunens anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet och besluta 
om upplåtelse av dessa. 

 
5.  Inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till 

föreningar, organisationer och enskilda i den mån kommunfullmäktige inte uppdragit detta 
åt annan nämnd. 

 
6.  Inom ramen för beviljade anslag och av fullmäktige fastställda normer utdela 

kulturstipendier. 
 
7.  Organisera och ansvara för fritidsgårdar och övrig ungdomsverksamhet. 
 
8.  Samarbeta med föreningar, studieförbund, förvaltningar, höglandskommuner, region och 

andra intressenter inom området. 
 
9.  Förvalta kommunens egendom inom kulturområdet (bland annat samlingar och 

konstverk). 
 
10.  Verka för att värdefulla kulturmiljöer och fornminnen bevaras. 
 
11.  Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. 
 
12.  Registrera lotterier och tillståndsgivning enligt gällande spellagstiftning. 
 
13.  Ansvara för Nässjö kommuns konsthallsverksamhet. Se till att verksamheten håller en hög 

konstnärlig kvalitet och speglar mångfalden i samhället samt anskaffar konstverk till 
kommunens konstsamling, besluta om dessas utplacering i offentliga lokaler samt vårda 
och bevara den offentliga konsten. 
Efter samråd med andra berörda nämnder och aktörer ansvara för planering och 
nyinstallation av fasadkonst i kommunen. 

 
14.  Verka för att folkbiblioteksverksamheten i kommunen följer bibliotekslagens intentioner 

och anpassar sin verksamhet utifrån de behov och önskemål som kommuninvånarna har. 
 
15.  Erbjuda kommuninvånarna ett brett och varierat årligt kulturprogram. 
 
16.  Erbjuda möjlighet till konferensverksamhet.  
 
17.  Avge yttranden i plan- och byggnadsärenden, som remitteras till nämnden. 
 
18.  Även utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och till berörd 

myndighet framföra sina synpunkter. 
 
19.  För kommunfullmäktige, huvudsakligen vid budgettillfället, vid behov redovisa förslag till 

verksamhet samt till utbyggnad och anpassning av anläggningar. 
 
20.  Informera allmänheten om den egna verksamheten. 
 
21.  Verka för att reformera de kommunala bestämmelserna inom nämndens  

verksamhetsområde. 
 
22.  Med iakttagande av för kommunen fastställda regler för upphandling köpa eller beställa 

varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag. 
 
23.  Ansvara för nämndens arkiv. 
 
24.  Vara personuppgiftsansvarig och utse dataskyddsombud. 



 
25.  Inom nämndens verksamhetsområde verka för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
 
26.  Verka för en rationell och effektiv samordning med annan berörd kommunal och icke 

kommunal verksamhet. 
 
27.  Verka för en kontinuerlig utveckling av skydds- och säkerhetsfrågorna inom nämndens 

verksamhetsområde. 
 
28.  I övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige lämnar till nämnden. Uppdragens 

status ska redovisas för nämnden i mars och september. De skriftliga rapporterna ska 
överlämnas till kommunfullmäktige som en inkommen handling till sammanträdena i april 
och oktober. 

 
 
Externt förhyrda lokaler 
6 §  
Tekniska servicenämnden är kommunens samordnande och verkställande organ gällande såväl 
interna som externa hyresavtal med uppgift att bland annat förhandla avtal, skriva kontrakt och 
bevaka avtal. Tekniska servicenämnden är hyrestagare. Kultur- och fritidsnämnden tecknar 
därefter hyreskontrakt med tekniska servicenämnden. Uthyrning som sker i tredje hand 
ansvarar kultur- och fritidsnämnden för.  
 
 
Personalfrågor 
7 § 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela kommunen. Rätten att fatta beslut i 
personalfrågor avseende anställning och entledigande samt lönesättning för nyanställd personal 
inom förvaltningen har delegerats av kommunstyrelsen till berörda chefer.  
Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen men motsvarande information ska även lämnas till 
nämnden. 
Nämnden ansvarar för styrning och bemanning, personaltäthet och personalbudget samt 
arbetsmiljö. 
 
 
Delegering 
8 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden: 

- för en tid av högst fem år utarrendera, uthyra eller upplåta anläggningar och lokaler, 
som tillhör kommunen och som faller under nämndens förvaltning, 

- fastställa taxor och avgifter för kultur- och fritidsområdet. 

Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för samordningen av Nässjö kommuns folkhälsoarbete. 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldigheter 
9 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i 
detta reglemente. 
Nämnden ska ta fram budget för kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden ska rapportera 
till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
 



  



Samråd 
10 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter 
och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens verksamhetsområde. 
Nämnden bör särskilt sträva efter samarbete med socialnämnd, barn- och utbildnings-nämnd 
och övriga berörda organ för att i möjligaste mån samordna nämndernas verksamhet i frågor av 
gemensamt intresse. 
 
 
Gemensamt reglemente om arbetsformer m.m. 
11 § 
I övrigt gäller det gemensamma reglementet om arbetsformer med mera för nämnderna. 
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