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1 § Inledning
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
”Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder”.

2 § Verksamhets- och ansvarsområden
Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter
inom kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Ansvaret innefattar såväl att
bedriva kultur- och fritidsverksamheter i egen regi som att ge stöd till kultur- och
fritidsverksamheter som bedrivs av ideell förening, studieförbund, organisation
eller annan huvudman.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kulturskola
Biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen
Turistinformation
Fritidsgårdsverksamhet
Bad- och rekreationsanläggningen - Lundbybadet
Bad- och friluftsanläggningen - Skogssjön
Att stödja föreningar, organisationer och studieförbund som bedriver
verksamhet inom nämndens ansvarsområde
Kommunens lokalbokning
Förvaltning av objekten i kommunens konstarkiv
Skänninge marken
Verksamheten vid/nyttjande av kommunens kultur- och fritidsanläggningar
(ex. idrottsanläggningar, hembygdsgårdar, kulturscen, motionsspår,
vandringsleder, friluftsbad)
Att bedriva och stödja övrig fritids- och kulturverksamhet som inte ryms
under verksamheter enligt ovan (ex. musik, teater, dans, konst, film, bild
och form, hemslöjd, kulturarv, lovaktiviteter, friluftsliv, fiske)
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3 § Ledning och styrning
I kultur- och fritidsnämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för
nämndens ansvarsområde att
•
•
•
•
•

•

•
•
•

skapa förutsättningar för mångsidig kultur- och fritidsverksamhet som
bidrar till en god folkhälsa i kommunen
särskilt beakta barn- och ungas behov inom verksamhetsområdet
stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar, studieförbund och
organisationer
verka för att behovet av anläggningar/lokaler inom nämndens
verksamhetsområden tillgodoses
fullgöra intentionerna i bibliotekslagen, kulturminneslagen samt annan
lagstiftning som kommunen har ansvar för och som kan bli aktuell i egen
regi eller i samverkan med andra nämnders ansvarsområden
verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar, rekreaktionsområden och miljöer av kulturhistoriskt eller
estetiskt värde
stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
ansvara för konstnärliga gestaltningen av kommunens byggnader och
offentliga platser
samverka och tillvarata kommunens intressen i lokala och regionala kulturoch fritidsfrågor

4 § Ekonomisk förvaltning
•

fördela bidrag till ideella föreningar, studieförbund och organisationer

3

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 010-234 50 00
E-post: kulturofritid@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

