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Reglemente för Kultur- och
fritidsnämnden
Utöver det som föreskrivs i ”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Borlänge
kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Verksamhetsområde
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i
kommunen.
Nämnden har även till uppgift i den mån gällande författningar eller beslut av
kommunfullmäktige inte föreskriver annat med uppmärksamhet följa utvecklingen i de
frågor som hanteras av kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av
lokala lotterier enligt lagar och förordningar som reglerar den verksamheten.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom biblioteksverksamhet enligt lagar och
förordningar som reglerar den verksamheten.
Nämnden ansvarar för musikskola, fritidsgårdar, fältgrupp och trygghetsvärdar samt
idrotts- och kulturanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens föreningskontor.

2 § Övrigt
Kultur- och fritidsnämnden ska:
-

ansvara för uppföljning av såväl verksamheter i kommunal regi och kultur- och
fritidsverksamhet som får ekonomiskt stöd av nämnden
söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och
fritidsverksamhet samt ansvara för uthyrning av idrotts- och kulturanläggningar
ansvara för att godkänna nya föreningar som berättigade till att söka bidrag
genom ett nära samarbete med i kommunens verksamma föreningar och
organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som
dessa bedriver
ansvara för fördelning av bidrag till föreningar och organisationer som verkar
inom kultur- och fritidsområdet
besluta om namn på kommunalt ägda idrottsanläggningar
verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och
miljöer av kulturhistoriskt värde eller estetiskt värde
stödja lokalhistorisk dokumentering och hembygdsvårdande verksamhet
ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara
rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra
bebyggelseområden inom kommunkoncernen
samråda med berörda kommunala verksamheter, besluta om placering av
konstverk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till
kommunens lokaler
ansvara för utdelning av kulturstipendier
fastställa taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde
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-

fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden - Reglemente | 5

