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REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som föreskrivs i kommunens
reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer,
gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppgifter

1§
Kultur- och fritidsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende bibliotek,
badanläggningar fritidsgårdar, kulturskola, arrangemang, kulturarv, lotteritillstånd, lokaler och
idrottsanläggningar (bokning och uthyrning). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för
föreningsbidrag och föreningskontakter.
Kultur och fritidsnämnden har till uppgift att stimulera förenings- och kulturlivet i kommunen, att
stimulera och synliggöra kommunens kulturarv samt arbeta för ett ökat fritidsutbud för invånare i
Bjuvs kommun.

Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap

2§
Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en samordning av kommunens
totala resurser måste ske genom att kommunens krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet
med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om
extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet

3§
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, följa utvecklingen
inom hela nämndens verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och förbättringar och
även verka för reformering av nämndens regelbestånd.
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är under verksamhetsåret.
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Till uppgifterna för kultur- och fritidsnämnden hör vidare att:

•
•
•
•
•
•

ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet
följa upp och utvärdera verksamheten
samverka med olika nämnder/förvaltningar
noggrant följa utfallet av tilldelade medel
förfoga över en egen budget
samarbeta med kommuner, regioner, förbund och nätverk

Delegering från kommunfullmäktige

4§
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:













kultur- och fritidsaktiviteter
arrangemang
biblioteksverksamhet
kulturarv
kulturskoleverksamhet
fritidsgårdsverksamhet
lotteritillstånd
badanläggningar
bokning och uthyrning av föreningslokaler och idrottsanläggningar
föreningsbidrag
föreningsaktiviteter
öppettider för de verksamheter som nämnden ansvarar för

