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REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, § 21.

Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i gemensamt
reglemente för nämnder och styrelser i Nynäshamns kommun.
2§
Kultur- och fritidsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Verksamhetsområde
Kultur och fritid
3§
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet med
undantag för de uppgifter som ankommer på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Inom ramen för kommunfullmäktiges mål och riktlinjer ansvarar nämnden för den
övergripande policyn och servicenivån inom kultur- och fritidsverksamheten. Nämnden har
därvid till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av fullmäktige ej föreskriver
annat
1. med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och
fritidsverksamheten i kommunen, ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner
påkallade,
2. genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och
kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver,
3. inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag fördela bidrag enligt kommunfullmäktiges
regler för bidrag till ideella föreningar inom Nynäshamns kommun,
4. inköpa konst i enlighet med av fullmäktige antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
och inköp av konst,
5. verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
tillgodoses samt har verksamhetsansvar för badplatser, motionsspår och naturisbanor,
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7. ansvara för utlåning eller uthyrning per timme vid enstaka tillfällen inom en sex månaders
period av anläggningar och lokaler som nämnden disponerar. Detta innefattar även rätt att ta
ut avgifter för upplåtelsen enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Efter framställning
från kultur- och fritidsnämnden ska fastighetsförvaltande nämnd, när det avser längre tid, sluta
avtal om utlåning eller uthyrning av sådan anläggning respektive lokal i den mån inte hinder
möter med tanke på underhåll av anläggningen eller byggnaden. Intäkt från sådan uthyrning
tillfaller den nämnd som disponerar anläggningen eller lokalen.
8. ansvara för egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar och
konstverk,
9. ansvara för kommunens bild- och folkrörelsearkiv,
10. stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet,
11. ansvara för kommunens bibliotek,
12. ansvara för kommunens fritidsgårdar, samt
13. ansvara för bidrag till studieförbunden.
Övrig verksamhet
4§
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lotterilagen.
Nämnden ansvarar för kommunens kontakter med ungdomsfullmäktige.

