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REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS
KOMMUN
(antaget av kommunfullmäktige 2019-03-28, § 65)
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att vara kommunens organ för kultur- och
fritidsverksamhet. Nämnden ska främja ungas och övriga medborgares deltagande i
civilsamhället. Nämnden ska driva och stödja verksamheter som bidrar till goda uppväxtvillkor,
ökat inflytande och delaktighet för barn och ungdomar i kommunen. Nämndens resurser ska
fördelas på ett rättvist sätt mellan pojkar, flickor, kvinnor och män.
Ansvarsområden
§1
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
– att företräda kommunens intressen som huvudman när det gäller de verksamheter som åligger
nämnden
− att främja studie- och bildningsverksamhet samt uttrycks- och verksam-hetsformer inom
områdena kultur och fritid
− kommunala kultur- och fritidsanläggningar såsom idrotts- och badanläggningar, fritidsgårdar,
museer och bibliotek
− att besluta om riktlinjer för kommunens stöd till föreningsverksamhet samt svara för kontakter
med föreningslivet.
– anskaffning av konstverk och utsmyckningar samt förvaltning av desamma
– att följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och framföra synpunkter i de fall då det anses
viktigt och nödvändigt
– registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen
– samordning av kommunens insatser avseende friluftsliv
– samordning av samarbetsorganet för barn och ungdom, SBU, med tillhörande organisation i
form av BBU och lokala samverkansgrupper, LSG
– samordning av kommunens insatser rörande fysisk aktivitet samt goda matvanor och
livsmedel för att främja folkhälsan
− att stödja lokalhistorisk forskning
− verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och
anordningar
− verksamhetsanknuten drift av nämndens anläggningar, med undantag för sådan
fastighetsanknuten drift som faller inom tekniska nämndens ansvar
− att medverka i den regionala utvecklingen inom områdena kultur och fritid.
– att förvalta och besluta om utdelning av medel från de stiftelser som kultur- och
fritidsnämnden ansvarar över.

Ledning och styrning
§2
Kultur- och fritidsnämnden ska
– leda och utveckla de verksamheter som finns inom nämndens ansvarsområde i enlighet med
mål och regler i gällande lagstiftning samt av kommunen beslutade styrdokument
– medverka i samhällsutvecklingen, samverka med nämnder, andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda för att främja god kultur och fritidsverksamhet i
kommunen
– följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och lägga fram de förslag som nämnden
anser vara viktiga och nödvändiga
– avge yttrande i de ärenden inom verksamhetsområdet som remitteras till nämnden.
Ekonomisk planering och förvaltning
§3
Kultur- och fritidsnämnden ska
– handlägga ansökningar om stöd från föreningar, institutioner, organisationer eller enskilda för
ändamål inom nämndens verksamhetsområde och inom ramen för beviljade anslag besluta om
stöd utifrån gällande regelverk
– ta emot utbetalda statsbidrag och dylikt inom nämndens ansvarsområde.
Information
§4
Kultur- och fritidsnämnden ska
– informera om sin verksamhet i syfte att utifrån en demokratisk målsättning ge allmänheten
kännedom och insyn i nämndens verksamhet
– genom information till brukarna stimulera dessa att aktivt engagera sig i nämndens
verksamheter.
Övriga åligganden
§5
Kultur- och fritidsnämnden ska
– utföra uppdragsverksamheter inom omsorg och tillsyn, vilket kan omfatta skolbarnomsorg i
form av ”öppen verksamhet” för åldrarna 10 – 12 år samt öppen fritidsverksamhet för elever i
särskolan
– besluta om deltagande i nationell försöksverksamhet inom nämndens ansvarsområde
– i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

