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§ 89 Dnr 2022/00500 

Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden antas. 
2. Reglementet gäller från 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2022 beslut, efter beredning av den parlamentariska gruppen, 
att en ny kultur- och samhällsbyggnadsnämnd skapas med ansvar för avdelningarna kultur, fritid, 
tekniska, arbetsmarknad och integration samt kosten. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på nya 
reglementen i enlighet med den nya nämndorganisationen. 

Yrkande 
Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M) och Göran Engström (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
_____ 
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Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden   
 

Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (lag 2017:725) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.   

Nämnden beslutar själv i följande ärenden om inte annat särskilt anges. 

§ 1 Kultur- och samhällsbyggnadsnämndens övergripande uppgifter  

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och 
biblioteksområdet, fritidsverksamheten, mark-, fastighets- och bostadsfrågor enligt särskild 
ordning, trafik- och gatufrågor, parkfrågor, arbetsmarknads- och integrationsfrågor samt 
kostverksamheten.  

Särskilda uppgifter i nämnden är att  

1. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd (1944:475) och ska främja åtgärder för att 
förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. 

2. Nämnden utgör nämnd för vissa trafikfrågor (1978:234) 
3. Nämnden ska också verka för den lokala trafikpolitiken och för en tillfredsställande 

trafikförsörjning.  
4. Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kollektivtrafiken enligt gällande 

avtal och samverkan. 
5. Ansvarar för allmän biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (lag 2013:801) 

samt allmänkulturverksamhet. 
6. Ansvarar för kommunens offentliga konst och konstsamling 
7. Ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och 

naturmark.  
8. Ansvarar för nyttjande av kommunens fritidsanläggningar. 
9. Ansvarar för den kommunala kostverksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och 

samverkansavtal. 
10. Nämnden underhåller och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 
11. Förvaltar mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav samt kommunens 

skogsinnehav. 
12. Förvaltar kommunala fastigheters passagesystem  
13. Verkar för god energiplanering i kommunens verksamheter.  
14. Verka för hållbar fordonsplanering i kommunens verksamheter. 
15. Samverkar kring samhällsplanering 
16. Ansvarar för anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
§ 2 Delegering från fullmäktige 
Utarrendering, arrendering, uthyrning och inhyrning av mark samt jakt- och fiskearrenden eller 
på annat sätt upplåta fast egendom som inte är av särskild vikt. 
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§ 3 Arkivbildare  

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för nämndens diarium och är även 
arkivbildare med ansvar för sin arkivvård. 
 

§ 4 Ekonomisk förvaltning 
I den ekonomiska förvaltningen ingår: 

• Bevaka bidrags- och avgiftsinkomster 
• Lämna förslag på taxor och avgifter inom ansvarsområdet 
• Betalningar görs i rätt tid 
• Handha egen donationsförvaltning 
• Se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt 

 
§ 5 Kulturutskott 

I nämnden finns även ett kulturutskott som består av 5 ledamöter och ersättare. Nämnden utser 
ordförande och sammankallande.  
 

§ 6 Processbehörighet 
Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 
mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 
 

§ 7 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Nämnden har ansvar att utarbeta förslag till biblioteksplan för sin verksamhet på 
biblioteksområdet (2013:801). 
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