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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lerums kommun 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) eller annan 
författning samt i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder” i Lerums 
kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Organisation 
1 § Kultur- och fritidsnämnden består av elva (11) ledamöter och nio (9) ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för ett (1) år räknat från den 1 januari året efter 
det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Utskott kan endast inrättas efter beslut av kommunfullmäktige. 

 

Allmänt om kultur- och fritidsnämndens verksamhet  

2 § Kultur- och fritidsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom den kommunala 
kultur- och fritidsverksamheten.   

Nämnden ska   
1. genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer 

och enskilda inom nämndens verksamhetsområde stimulera och stödja det arbete 
som dessa bedriver  

2. arbeta för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och 
fritidsverksamhet 

3. organisera och ansvara för kultur- och fritidsverksamhet, innefattande såväl 
verksamhet i egen regi som stöd till annan verksamhet med anknytning till 
kommunen   

4. verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 
miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde   

5. främja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. 

 

Särskilda uppgifter 

3 § Kultur- och fritidsnämnden ska 

1. ansvara för biblioteksverksamheten avseende folkbibliotek enligt bibliotekslagen, 
2. ansvara för öppen ungdomsverksamhet, 
3. ansvara för kulturskolan, 
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4. förvalta och utveckla fritidsanläggningar såsom badplatser, ridvägar, 
vandringsleder, motionsspår, BMX bana, fotbollsplaner, friidrottsarena och vissa 
övriga spontanidrottsplatser, 

5. besluta om upplåtelse av kommunens fritidsanläggningar och lokaler för kultur- och 
fritidsverksamhet, 

6. ansvar för kommunens kulturverksamhet, 
7. verka för ungas inflytande inom kommunen, 
8. förvalta kommunens samlingar och konstverk, 
9. handlägga ärenden om bidrag till studieförbund, idrotts- och ungdomsföreningar 

samt kulturföreningar, organisationer och enskilda, 
10.  dela ut stipendier och priser inom kultur- och fritidsområdet, 
11. ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, konstnärlig 

utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd 
med berörda verksamheter ansvara för placering av verk som ingår i kommunens 
konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunen, 

12. följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid, om nämnden finner det påkallat, 
till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter.  

 

Delegering från fullmäktige 
4 § Nämnderna får inom sina verksamhetsområden och utan fullmäktiges särskilda 
godkännande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt för kommunen: 

1. besluta om avvikelser från av kommunfullmäktige fastställda taxor, avgifter och 
bidragsregler som kan anses påkallat utifrån särskilda omständigheter, 

2. själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom nämndens verksamhetsområde, 

3. i mål och ärenden där kultur- och fritidsnämnden för kommunens talan, med för 
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning, besluta om avskrivning av fordran och sluta annat avtal, 

4. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och motsvarande 
i de fall frågan endast berör den ifrågavarande nämndens verksamhetsområde och 
inte bedöms vara av strategisk betydelse för kommunen. 

5. upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för 
budget och där kommunövergripande ramavtal inte tecknats. 
 

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
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Gemensamma bestämmelser 
5 § Bestämmelser om arbetsformer för nämnd, ordförandens ansvar, närvarorätt med mera 
finns i gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och kommunens nämnder. 
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