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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  

1. Sammansättning 

 

1.1 Kultur- och fritidsnämnden har femton ledamöter och femton ersättare. 

 

2. Utskott 

 

2.1 Kultur- och fritidsnämnden har ett arbetsutskott. 

 

2.2 Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare. 

 

2.3 Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag till beslut i ärenden som ska 

handläggas av kultur- och fritidsnämnden.  

 

2.4 Arbetsutskottet fullgör i övrigt de uppdrag som nämnden ger  

arbetsutskottet. 

 

3. Arbetsformer 

 

3.1 För kultur- och fritidsnämnden gäller reglementet ”Arbetsformer för 

styrelser och nämnder i Växjö kommun”. 

 

4. Ansvarsområde 

 

4.1 Kultur-och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och 

fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och 

fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta 

nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten. 

 

4.2 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kultur och fritidsverksamhet 

i kommunen. 

 

4.3 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens 

folkbiblioteksverksamhet samt för konst- och konsthallsverksamhet. 

 

4.4 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, 

badplatser, spår och leder. 

 

4.5 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för registrering och tillståndsgivning 

enligt lotterilagen. 
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4.6 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bokning och uthyrning av utomhus- 

och inomhusanläggningar samt Växjöskolornas gymnastiksalar under kvällstid 

och helger.  

 

4.7 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ekonomiskt och konsultativt stöd till 

föreningar, studieorganisationer och andra med verksamhet inom kultur- eller 

fritidsområdet. 

 

4.8 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens samarbete med 

Regionteatern Blekinge Kronoberg och Kulturparken Småland AB. Kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar även för utbetalning av kommunens beviljade årliga 

bidrag till dessa organisationer. 

  

4.9 Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan 

finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

 

4.10 Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för 

Fristadsprogrammet i Växjö 

 

5. Förvaltningsorgan 

 

5.1 Kultur- och fritidsnämnden förvaltningsorgan är kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

 


