FALKENBERGS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallagen, förvaltningslagen och övriga
tillämpliga författningar samt kommunfullmäktiges styrdokument, skall följande
gälla för kultur- och fritidsnämnden.
§1
Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter med 4 ersättare.
Mandattiden är den som fastställs av kommunfullmäktige.
§2
Ordförande och vice ordförande i nämnden väljs för den tid de blivit valda som
ledamöter.
Vid förfall för både ordförande och vice ordförande leds nämndens
sammanträde av annan ledamot som utses av nämnden vid varje enskilt tillfälle.
§3
Kallelse och föredragningslista till sammanträde med nämnden bör utfärdas
skriftligt på ordförandens ansvar och vara ledamot och ersättare tillhanda senast
fyra dagar före sammanträdesdagen.
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del av sammanträde skall
han tillse att ersättare blir inkallad enligt den turordning som kommunfullmäktige
har fastställt.
Justering av protokoll från sammanträde med nämnden sker, med tillämpning av
kommunallagen kap 6, § 30, på det sätt nämnden bestämmer.
Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar samt att få sin mening antecknad
till protokollet.
§4
Nämnden har till uppgift att inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer
kommunfullmäktige i övrigt anger ansvara för kommunens
-

kultur- och fritidsverksamhet
bibliotek och museer
namnsättning av gator, vägar, torg och andra offentliga platser
parkskötsel, skog, växthus, stränder och allmänna toaletter
Ätrans laxfiske
offentlig konst
lotteritillstånd

3.13

Nämnden skall särskilt
1 Handha förvaltning och uthyrning av byggnader och anläggningar avsedda
för kultur- och fritidsverksamhet och som placerats under nämndens förvaltning,
2 Handha inköp och förvaltning av kommunens konstverk, gällande såväl den
inre som yttre miljön,
3 Svara för ärenden som rör kommunalt stöd och bidrag inom nämndens
verksamhetsområde,
4 Ansvara för kulturmiljövården i kommunen samt härvid bevaka kulturmiljövården i samhällsplaneringen,
5 Handlägga ärenden angående tillstånd till eller registrering av egentliga lotterier
enligt lotterilagen.
§5
Nämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, med den begränsning som för varje tillfälle kan vara fastställd av kommunfullmäktige, besluta
om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför sig till nämndens
förvaltningsområde.
§6
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för
de register som nämnden i sin direkta verksamhet för och förfogar över.
§7
Nämnden har att med tillämpning av kommunallagen kap 6, §§ 33-38, besluta om
delegationsordning inom sin verksamhet. Nämnden skall därvid iakttaga de regler och
bestämmelser beträffande fördelning av uppgifter och befogenheter som gäller inom
kommunen samt de ytterligare anvisningar som fastställts eller kan komma att
fastställas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
§8
Under nämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen samt de övriga
förvaltningsenheter som kan komma att underställas nämnden.
§9
Nämnden skall vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter samarbeta med övriga
kommunala organ och med andra myndigheter, organisationer och enskilda som
berörs av nämndens arbete.

§ 10
Kultur- och fritidsnämnden skall till fullmäktige två gånger om året, i juni och i
december, redovisa handläggningen av medborgarförslagen som översänts till
nämnden, samt redovisa vilka ärenden som inte avgjorts inom ettårsfristen och en
förklaring härtill.
______________________________________________________________

Kommunfullmäktige har fastställt reglementet 1991-10-31 § 141
att gälla fr o m 1992-01-01.
Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar i reglementet:
1998-08-27 § 87
1998-11-26 § 119
2003-02-27 § 14
2007-10-25 § 186
2009-08-27 § 116
2011-05-24 § 99 (dnr KS 2011-18)
2011-12-20 § 230 (dnr KS 2011-449)
Ändringarna har införts ovan.

