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Sida 1 (3) 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Allmänna bestämmelser 
1 §   
Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för kommunstyrelsen och 
nämnder i Tjörns kommun och i Kommunallagen (2017:725) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet 
att, då fråga uppstår, tolka innebörden av detta reglemente. 

Tillämpliga författningar 
2 §   
Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 
 Bibliotekslagen (2013:801), 
 Spellagen (2018:1138) 
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar. 

Sammansättning 
3 §   
Kultur- och fritidsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare 
som kommunfullmäktige beslutat. 

Verksamhetsområde 

Kultur-, fritids- och turistverksamhet 

4 §   
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: 

a) kommunens folkbibliotek och skolbiblioteksverksamhet (enligt 
överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen), samt 
stöttar föreningsdrivna bibliotek; verksamheten ska utgå från 
gällande biblioteksplan, 

b) kommunens allmänkulturella verksamhet, som ska utgå från 
gällande kulturpolitisk strategi med tillhörande planer, samt för 
målgruppen barn och unga även Handlingsplan för samordnad och 
stärkt barn- och ungdomskultur på Tjörn, 

c) kommunens samling av lös och fast konst, och ska inom ramen för 
kommunfullmäktiges beviljade investeringsanslag ansvara för 
konstnärlig utsmyckning av den offentliga miljön, 
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d) kommunens kulturmiljö- och museiverksamhet, där driften av 
Sundsby säteri och Säbygården ingår, samt fördelning av 
anläggningsbidrag till museibyggnader vars ansvariga 
kulturföreningar uppfyller antagna kriterier för bidraget, 

e) Kulturskolan, kultur- och fritidscentra och kulturpedagogpoolen, 
där verksamheten ska utgå från gällande barn- och ungdomsplan för 
Tjörns kommun samt Handlingsplan för samordnad- och stärkt 
barn- och ungdomskultur på Tjörn, 

f) kommunens fritids- och föreningsverksamhet, som ska utgå från 
gällande idrottspolitiskt program, 

g) kommunens friluftsverksamhet, som ska utgå från gällande 
styrdokument för friluftslivet, 

h) de av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, motionsslingor, 
naturområden, toaletter och badplatser som inte förvaltas av 
förening via skötselavtal eller på annat sätt, 

i) driften och underhållet av Tjörns ishall, 

j) kommunens park- och naturverksamhet, som omfattar 
grönområden (häckar, gräsytor, planteringar samt kommunägd 
naturmark) med undantag för mark som förvaltas av Tjörns Bostads 
AB, vägföreningar (enligt förrättning) eller arrendator, 

k) frågor som rör turism, besöksnäring och destinationsutveckling 
inom kommunen samt turistbyrån; turistverksamheten ska utgå från 
gällande strategi för en hållbar natur- och kulturturism i Tjörns 
kommun. 

Särskilda uppgifter 

Bidrag till föreningar och organisationer 

5 §   
Kultur- och fritidsnämnden ska fördela bidrag till kultur- och 
fritidsföreningar samt studieförbund, enligt regelverk som fastställts av 
kultur- och fritidsnämnden. 

Särskilda utmärkelser och stipendium för unga 

6 §   
Kultur- och fritidsnämnden ska utse och fördela prispengar till särskilda 
utmärkelser och ett stipendium för unga, enligt kriterier och 
prissummor som fastställts av kultur- och fritidsnämnden. 
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Hyror och avgifter 

7 §   
Kultur- och fritidsnämnden ska ta ut hyror och avgifter enligt beslutat 
regelverk. 

Kultur- och fritidsnämnden får ta ut entréavgifter och liknande avgifter 
för tillfälliga arrangemang och evenemang som anordnas inom 
nämndens verksamhet. 

Lotterier 

8 §   
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för lotteritillstånd till 
föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden är inte remissinstans vad 
gäller automatspel, vilket ankommer på socialnämnden. 

Delegering från fullmäktige 
9 §   
Kultur- och fritidsnämnden får inom sitt ansvarområde anta taxor och 
avgifter av mindre ekonomisk betydelse, om ärendet inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt för kommunen. 
Nämnden får inte besluta om taxor och avgifter som enligt lag eller 
annan författning ska avgöras av kommunfullmäktige. 

Vid tveksamhet om nämndens beslutsbefogenhet i visst ärende, ska 
detta överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

10 §   
Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur 
nämnden fullgör delegering enligt detta reglemente. 

Samverkan 
11 §   
Inom Tjörns kommun ska kultur- och fritidsnämnden särskilt samverka 
med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt Rådet för 
hälsa och hållbar utveckling. 

Kultur- och fritidsnämnden ska medverka i kommunens översiktliga 
fysiska planering. 

Kultur- och fritidsnämnden ska ha ett nära samarbete med ideella 
föreningar, organisationer och andra relevanta aktörer.
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