Reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Datum

1 (1)
2.J

Diarienummer

2007-01-01
Ks 32/06
2015-04-01 KS.2015.14
2020-12-09 KS.2020.129

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller
följande särskilda föreskrifter för kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
1

ansvarar för verkställigheten av följande uppgifter vad gäller kommunens
kultur- fritids- och turismverksamhet.

2

fullgör kommunens åliggande enligt bibliotekslagen och lotterilagen.

3

fullgöra kommunens åliggande enligt nationella och regionala mål för
besöksnäringen/turismen

4

fullgöra kommunens åliggande enligt nationella och regionala mål för kulturverksamhet

§2 I den omfattning nämnden beslutar och inom ramen för anvisade medel i mål och
budget svarar nämnden för följande verksamheter:
1

kulturell verksamhet för såväl vuxna som för barn och ungdom,

2

fritidsverksamhet för såväl vuxna som för barn och ungdom,

3

beslut om stöd till föreningar och liknande grupper,

4

beslut om stöd till studieförbund,

5

destinationsutveckling inom turistverksamheten

6

i förekommande fall sluta avtal med utomstående organisationer, föreningar, företag och
enskilda personer om särskilda verksamheter inom kultur- fritids- och turistsektorn samt,

7

ansvara för kommunens konstsamling och offentlig utsmyckning samt kommunens
kulturmiljöarbete,

8

svara för verksamheten inom skolbiblioteken,

9

ansvara för kommunens konsumentvägledning.

§ 3 Nämnden utövar tillsynsansvaret för verksamheterna på Ramdalens
idrottsplats, bad- och sporthall, Jogersöanläggningarna, badplatserna,
Femörefortet samt Stjärnholms ridanläggning.
§ 4 Nämnden utlyser stipendier inom kultur och idrott samt utser stipendiaterna.

Nämndens sammansättning
§ 5 Kultur- och fritidsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Sammanträden
§ 6 Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet
och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kultur- och
fritidsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i kultur-

och fritidsnämnden sammanträden.

