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HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Antaget av kommunfullmäktige 2002-04-08, § 46, med ändring 2002-12-09, § 151,
2003-04-07, § 47, 2003-05-05, § 69, 2007-03-19, § 47, 2008-09-08, § 151, 2009-04-14, § 85, 2015-12-07, § 14,
2016-12-05, § 17, 2018-12-17, § 30, 2019-09-30, § 8, samt 2020-03-23, § 10

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
1 § Uppgifter inom kulturområdet

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar på Huddinge kommuns vägnar för
1. driften av anläggningar och lokaler för idrotts-, fritids-, ungdoms- och
kulturverksamhet,
2. verksamheten inom folkbiblioteken,
3. verksamheten inom kommunala kulturskolan,
4. verksamheten inom mötesplatser för unga och fritidsverksamhet för barn
och ungdomar,
5. bokning av idrottsanläggningar samt kultur-, fest- och möteslokaler,
6. att tillgängliggöra ett varierat kulturutbud och bidra till ett livslångt
lärande och eget skapande, utöver skollagen, i Huddinge kommun,
7. att utveckla samverkan med lokala idrottsföreningar, kulturföreningar,
samt övrigt föreningsliv,
8. att utveckla samverkan med och ge bidrag till verksamhetsanknutna
föreningar och studieförbund enligt HKF 8020 och HKF 8130,
9. att främja insatser för god hälsa för kommunens medborgare,
10. att samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja
utvecklingen av ungdomsdemokratin,
11. att bevaka kulturmiljö- och kulturarvsfrågor,
12. inköp till och vård av kommunens konstsamling,
13. att genomföra och stötta offentliga tillställningar inom ramen för
nämndens verksamhetsområde,
14. beslut om pristagare till Karin Boyes litterära pris enligt HKF 8320,
15. beslut om pristagare till Huddinge kommuns stora idrotts- och kulturpris
samt pris till ideella ledare för barn respektive vuxna,
16. förvaltningen av stiftelsen Nils Ryds minnesfond, samt
17. förvaltningen av Gunnar Anderssons minnesfond.
Kultur- och fritidsnämnden ska vara anställningsmyndighet för den egna
nämndens personal, med undantag för förvaltningschefen. Enligt reglemente för
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen i frågor om anställning av
förvaltningschefer, liksom arbetstagare med särskilt visstidsförordnande. Detta
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innebär att kommunstyrelsen beslutar i övriga frågor som gäller avseende
förvaltningschefer (uppsägning, lön m.m.). Kommunstyrelsen beslutar även om
förflyttning/omplacering, samt vikariatsbeordrande, av arbetstagare till anställning
vid annan anställningsmyndighet (annan nämnd). Kommunstyrelsen beslutar
vidare om anställning och uppsägning av lönebidragsanställda som finansieras
med centrala medel, samt personliga befattningar.

2 § Övriga uppgifter

Efter särskilt beslut av kommunfullmäktige ska kultur- och fritidsnämnden även
fullgöra ytterligare uppgifter än vad som ovan angivits.

3 § Samverkan med andra nämnder och myndigheter

Kultur- och fritidsnämnden ska samverka med andra nämnder och myndigheter
inom och utom kommunen i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig
verksamhet för kommunen som helhet. Nämnden ska särskilt samverka med
förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden.

4 § Sammansättning

Kultur- och fritidsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som
kommunfullmäktige bestämmer.

5 § Övrigt

Utöver vad som framgår i detta reglemente gäller för kultur- och fritidsnämnden
vad som föreskrivs i gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Huddinge
kommun.
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