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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Arbetsordning och reglementen 

Kommunfullmäktige 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämn den, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 
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Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena kultur och 
fritid och ska därvid arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna 
målen inom verksamhetsområdet Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i 
den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige, ej föreskriver annat 

med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och 
fritidsverksamhet i kommunen. 

Fritid 

§2 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet samt 
rekreation, 

• driva fritidsgårdar, annan fritidsverksamhet samt genom olika stödinsatser 
främja föreningsverksamheten, 

• handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och 
idrottsföreningar, samlingslokaler, pensionärs- och handikappföreningar, 

• ärenden enligt lotterilagen, 

• besluta om regler för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. 

Kultur 

§3 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• driva och utveckla biblioteksverksamheten, 

• främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, museieverksamhet, musik, 

• vidta åtgärder för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt 
och kulturhistoriskt värde, 

• förvalta Sala Sparbanks kulturfond enligt gällande reglemente, 

• stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet, 

• handlägga avtal med kulturföreninga r, 

• handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreninga r, 



• samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Övriga uppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som 

nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för regelreformering och regelförenkling inom det 
egna verksamhetsområdet. 

Kultur- och fritidsnämnden svarar inom sitt område för att upprätta förslag till budget 
för det egna verksamhetsområdet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§4 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

utse ombud att företräda nämnden vid domstol och inför andra myndigheter med 
behörighet, som anges i 12 kap 14 § RB, 

utarrendera, uthyra eller upplåta av kommunen ägda anläggningar och lokaler som faller 

under nämndens driftsansvar för en tid av högst 25 år. 

Taxor 

§5 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att fastställa följande taxor och avgifter: 

• Avgifter inom bad, fritidsgårds- och biblioteksverksamhet 

• Avgifter för idrotts- och motionslokaler 

• Övriga avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten, som är av mindre 
ekonomisk betydelse och inte av principiell karaktär. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§6 

Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, 

riktlinjer och den delegation som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas 
i lag eller förordning, samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Nämnden skall minst två gånger om året rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapportering av 

delegationsbeslut enlig§ 2 ska ske minst två gånger årligen. 

Nämndens arbetsformer 



Sammansättning 

§7 

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§8 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt till att 
delta i överläggningarna. 

§9 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

§ 10 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett 
sammanträde, ska snarast underrätta ersättare eller nämndens kansli. l det senare fallet 
kallar kansliet den ersättare som skall tjänstgöra. 

Ersättare för ordföranden 

§11 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den ledamot, som har varit längst tid i nämnden 
ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång inbördes tjänstgöringstid ska 
den äldste av dem fullgöra sagda uppdrag. 

Om ordföranden på grund av sjukdom, eller av annat skäl, är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 



Sammanträden 

Tidpunkt 

§ 12 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Kallelse 

§13 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, minst fem dagar före 

sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde, skall den 
ledamot som varit längst tid i nämnden göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
inbördes tjänstgöringstid skall den äldsta av dem fullgöra sagda uppdrag. 

Justering av protokoll 

§ 14 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

§ 15 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göredet skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 



Delgivning 

§ 16 

Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden eller 
förvaltningschefen. 

Undertecknande av handlingar 

§ 17 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och fritidsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av arbetstagare som nämnden bestämmer. l övrigt bestämmer nämnden 
vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 18 

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer själv om utskott enligt 6 kap 20 § 2 st, 21 och 22 
§ kommunallagen. 

§ 19 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom, eller av annat skäl, är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 20 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 21 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst 2 ordinarie ledamöter 
begär det. 

Utskottet får handlägga ärende endast om ordföranden eller vice ordföranden, samt två 
andra ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. 



§ 22 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. 

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt gällande delegationsordning, 
ska hänskjutas till nämnden för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 

Inköpsfrågor 

§ 23 

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om all upphandling och all försäljning av varor 
och tjänster avseende det egna förvaltningsområdet i enlighet med gällande 
upphandlingsbestämmelser. 


