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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tranås kommun
•••
Inledning
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, i annan lagstiftning samt i
huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tranås kommun, gäller bestämmelserna i
detta reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Exempel på annan lagstiftning som berör kulturoch fritidsnämnden är diskrimineringslagen, bibliotekslagen, kulturmiljölagen, museilagen och
spellagen.
Kultur- och fritidsnämnden benämns nedan i detta dokument som nämnden alternativt kultur- och
fritidsnämnden.
Huvudreglemente och nämndspecifikt reglemente
I huvudreglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Tranås kommun framgår
sammansättning av och arbetsformer för alla nämnder och arbetsutskott.
Det som regleras speciellt för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott framgår i detta
nämndspecifika reglemente.
§ 1 Kultur- och fritidsnämndens verksamhet- och ansvarsområden
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.
Under kultur- och fritidsnämnden finns verksamheterna kultur- och ungdom, bibliotek,
anläggningar och friluftsliv, föreningsservice, folkhälsosamordning och kultur- och
fritidsförvaltningens administration.
§2 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag och uppgifter är:
ÖVERGRIPANDE
1. att ansvara för kultur- och fritidsfrågor i kommunen och för förvaltningsövergripande
folkhälsosamordning.
2. att arbeta aktivt med att informera allmänheten om nämndens verksamhetsområde.
3. att ta initiativ och lägga fram förslag i kultur- och fritidsfrågor som nämnden anser angelägna och
viktiga enligt uppsatta mål.
4. att för kommunens räkning ansöka om och uppbära statsbidrag, som enligt gällande författningar
utgår för verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
5. att arbeta för social inkludering genom att öka tillgänglighet och genomföra riktade satsningar för
allas möjlighet till delaktighet.
6. att i egen regi och i samverkan med föreningar och andra organisationer bedriva kultur- och
fritidsverksamhet.
7. att försöka tillgodose allmänhetens och föreningars behov av anläggningar och lokaler för kulturoch fritidsverksamhet.
8. att uppmuntra och stödja särskilda insatser inom föreningsliv, ledarskap och kultur genom
stipendier.

ANLÄGGNING OCH FRILUFTSLIV
9. att driva och sköta idrotts-, bad- och friluftsanläggningar, spontanidrottsplatser samt spår och
leder i Illernreservatet och den del av Holavedsleden som går genom Tranås kommun.
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10. att främja förutsättningar för friluftsliv.
11. att vara sammankallande för Illerns naturreservats reservatskommitté.
12. att bedriva simskoleverksamhet utanför skoltid samt biträda skolorna vid den simundervisning
som är en del av skolundervisningen.

FÖRENINGSSERVICE
13. att stimulera föreningar, studieförbund och organisationers verksamhet och arrangemang i
kommunen.
14. att stödja föreningsägda anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet.
15. att inom ramen för fastställda normer besluta om bidrag till föreningar, studieförbund och
organisationer.
16. att ansvara för bokning och uthyrning av kultur- och idrottsanläggningar under alla tider, samt
skolornas idrottshallar under kvällstid, helger och lov.

BIBLIOTEK
17. att bedriva och utveckla biblioteksverksamhet i kommunen.
KULTUR
18. att bevaka, vårda och verka för att bevara och utveckla kulturmiljöer, kulturhistoriska byggnader,
fornminnen och kulturhistorisk dokumentation.
19. att ansvara för kommunens konstsamling.
20. att verka för konstnärlig utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader.
21. att äga process och ha uppföljningsansvar gällande enprocentsregel för konstnärlig gestaltning vid
ny-, om- och tillbyggnader av lokaler och bostäder.

UNGDOM
22. att bedriva och utveckla öppen ungdomsverksamhet.
ADMINISTRATION
23. att svara för registrering och tillsyn enligt spellagen.
24. att ansvara för utförande av pluspolarkort.

Arbetsutskott
§ 3 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att det ska finnas ett arbetsutskott som har som uppgift att
bereda ärenden till nämnden samt att utöva delegerad beslutanderätt.
§ 4 Arbetsutskottets sammansättning
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Kultur- och fritidsnämndens
ordförande och vice ordförande ska tillika vara ordförande respektive vice ordförande i
arbetsutskottet. Övriga ledamöter och ersättare väljs av nämnden.
Arbetsutskottet är beslutsfört och fulltaligt när tre ledamöter/ersättare tjänstgör. För
beslutsförhet krävs även att tjänstgörande ledamöter/ersättare är överens.
2

