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REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
Gäller från och med den 1 januari 2019 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för 
nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper för Mölndals stad gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.  
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
1 §  Huvudansvarsområde 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kulturlivet och skapa 
förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritids-
verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som 
verksamheten riktar sig till. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens folkbibliotek och fullgör stadens uppgifter enligt 
bibliotekslagen (2013:801) 
 
2 §  Övriga uppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden ska även;  

• erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konstnärliga och 
kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksamheter 

 
• samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper och  

enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområde 
 
• fördela och tilldelade medel till föreningar och organisationer inom nämndens 

verksamhetsområde 
 

• ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig utbudet inom 
nämndens ansvarsområde 
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• erbjuda ett utbud av mötesplatser  

 
• vårda samlingar, konstverk och inventarier som nämnden disponerar 

 
• ingå i stadsplaneringsprocessen för att företräda kultur-, idrotts- och fritidsområdena 

 
• ansvara för uthyrning av de anläggningar och samlingslokaler som nämnden disponerar  

 
• prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga  

 
• ansvara för stadens museiverksamhet i enlighet med museilagen (2017:563) samt stödja 

lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk forskning. 
 
• ansvara för konstgestaltning av stadens byggnader, anläggningar och offentliga utemiljöer. 
  
• ansvara för inköp, utplacering och tillsyn av stadens konstsamling. 
 
• verka för att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer bevaras, vårdas och 

används 
 

• ansvara för tillsyn och komplettering av antikvariska inventarier som är deponerade på 
Gunnebo slott 

 
• bedriva ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete 

 
• bedriva områdesarbete för trygghet och trivsel i bostadsområden 
 
3 § Förvaltning 

Under nämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar 
för och leder arbetet som utförs av kultur- och fritidsförvaltningen.  

Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som inför nämnden, är ansvarig för verksamheten. 
Förvaltningschefen är dock anställd av kommunstyrelsen och underställd stadsdirektören.   
 
Nämnden får utfärda riktlinjer för kultur- och fritidsförvaltningen och dess personal.   
 
 
 
SAMMANSÄTTNING 
 
4 §  Nämnden 

Kultur- och fritidsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.   
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5 §  Utskott 

Inom kultur och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 

6 § Arbetsutskottets sammansättning 

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 
 
Ordföranden i nämnden är också ordförande i arbetsutskottet och nämndens vice ordförande är 
också vice ordförande i arbetsutskottet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


