
Kallelse/föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden kallas till 
sammanträde
Datum: 2019-01-17 Tid: kl. 13:30-18:00

Plats: Nämndrummet, Skillingehus 

Sverker Bernhardsson (C)
Ordförande

Beata Vilkhed 
Sekreterare

Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning
Förslag på protokolljusterare: Linnea Graab

Kallade ledamöter
Linnea Graab (M), Malin Gustavsson (L), Michael Anderberg (MP), 
Tommy Ottosson (S), vice ordförande, Tuula Ingner (S), Jan Sjögren (SD)

För kännedom till ersättare
Anna-Maria Toftgård (C), Lars Seger (M), Kim Andersson (L), Peter 
Kennestig (KD), Moussa Mussa (S), Joy Kanyange (S), Patrik Åhlin (SD)
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Kallelse/föredragningslista

1. Information, presentation arvodesregler och 
ärendehantering (KFN 2019/001)

 

2. Kultur- och fritidsnämnden - Val av beredningsutskott 
(3 ledamöter och 3 ersättare) (KFN 2019/002)

 

3. Kultur- och fritidsnämnden - Val av konstutskottet 
(KFN 2019/003)

 

4. Regler för inkallande av ersättare (KFN 2019/001)  

5. Kultur- och fritidsnämnden - Sammansträdesdagar 
(KFN 2019/005)

 

6. Nämndens kommittéer och utskott (KFN 2019/001)  

7. Övriga frågor  
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Information, presentation arvodesregler och 
ärendehantering

KFN 2019/001
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 176 2018/006 47 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Val av ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden för mandatperioden 2019 – 2022  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ordinarie Ersättare 
Sverker Bernhardsson (C) 
Masmästaregatan 4 
567 31 Vaggeryds 
 

Anna-Maria Toftgård (C) 
Ekhult 4 
568 91 Skillingaryd 

Linnea Graab (M) 
Rundelsvägen 15 
567 32 Vaggeryd 

Lars Seger (M) 
Norra bruksgatan 7 
567 33 Vaggeryd 

 
Malin Gustavsson (L) 
Ekhult 3 
568 91 Skillingaryd 

 
Kim Andersson (L) 
Södergatan 5 
567 33 Vaggeryd 

 
Michael Anderberg (MP) 
Mölnarp Höjden 
568 91 Skillingaryd 
 

 
Peter Kennestig (KD) 
Femkampsvägen 15 
568 30 Skillingaryd 

Tommy Ottosson (S) 
Byarums-Grytås 1 
567 92 Vaggeryd 

Moussa Mussa (S) 
Korpgatan 4 
567 33 Vaggeryd 

 
Tuula Ingner (S) 
Boerydsgatan 25 
567 33 Vaggeryd 

 
Joy Kanyange (S) 
Götaforsvägen 22 
567 31 Vaggeryd 

 
Jan Sjögren (SD) 
Storgatan 37 
567 31 Vaggeryd 
 

 
Patrik Åhlin (SD) 
Karlavägen 7D 
567 30 Vaggeryd 

Ordförande 
Sverker Bernhardsson (C) 
 
Vice ordförande 
Tommy Ottosson (S) 
 forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 176 2018/006 48 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 2018-11-22, § 005 
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Arvodesreglemente 2019-2022, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-25 §106 

revidering till KS 2018-11-07 

1(8) 

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Vaggeryds kommun

FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA
§ 1

Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall äga tillämpning 

på av kommunfullmäktige tillsatta styrelser (även bolag), nämnder, kommittéer och 

beredningar samt av dessa inom sig tillsatta arbetsutskott och beredningar. 

Bestämmelserna äger även tillämpning på ledamot och ersättare i kommunfullmäktige med 

undantag för § 10. 

Beträffande kommunens och kommunägda bolagens revisorer gäller endast 

bestämmelsernas 3-5, 8, 10 och 12 §§. 

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller 

bestämmelsernas 7, 11, 12, 19 samt 21-23 §§. 

För förtroendevald som fullgör uppdrag på deltid gäller bestämmelsernas 3-5, 8, 10 (endast 

betr. ”egna” nämnden), 12, 18-19, 21-23 §§. 

ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN M.M.
§ 2

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 

närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6, 10, 12-17, §§ för 

Protokollförda sammanträden 

1. med kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder, nämndutskott,

nämndberedningar

2. med utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper.

Protokollsjustering 

1. då särskild tid och plats bestämts härför.

Förrättningar typ 

1. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som

har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget

2. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation

eller annan motpart till kommunen

3. överläggning med annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv

tillhör och överläggning med icke kommunalt organ

4. sammankomst med kommunalt samrådsorgan

5. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör

6. besiktning eller inspektion

7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation

8. representation beslutad av vederbörligt organ (högst 3 timmar)

9. evenemang anordnat av egen styrelse/nämnd eller förvaltning,

skolavslutningar,

uppvaktningar, (födelsedagar, pensionsavgångar och liknande) samt

begravningar.
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Arvodesreglemente 2019-2022, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-25 §106 

revidering till KS 2018-11-07 

2(8)  

Arvode utges till den eller de förtroendevalda som utsetts att vara officiella 

representanter för styrelsen/nämnden. 

För att erhålla ersättning vid förrättningar enligt punkterna 1-9 krävs särskilt uppdrag 

(beslut). 

 

FÖRLORAD ARBETSINKOMST 

§ 3  

Ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst utges för sammanträdes- resp. 

förrättningstiden. Dessutom utges ersättning för skälig tid för inställelse till sammanträdet 

(förrättningen) samt återställelse till arbetet. Ersättning utges för faktiskt förlorad 

arbetsförtjänst. Med faktiskt förlorad arbetsinkomst menas att löneavdrag fått vidkännas. 

Den som har semester, kompledighet eller uppbär sjuk- eller föräldrapenning kan således 

inte erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ej heller den som uppbär heltidspension. 

För att få ersättning skall inkomstbortfallet styrkas med intyg från ordinarie arbetsgivare. 

Tid för inläsning av handlingar och annat material som behövs inför nämndsammanträden 

och andra förrättningar berättigar ej till ersättning.  

Ersättare som inte tjänstgör kan välja antingen arvode eller ersättning. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst till egenföretagare. 

Ersättning till egenföretagare ska schablonmässigt utgå för förlorad arbetsinkomst med 175 

kr/tim, om inte annat kan styrkas. Beloppet ska indexuppräknas årligen. Ordförande i 

styrelse och nämnd har att signera inlämnat intyg. 

 

FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN 
§ 4 

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån på under året uppburen 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av nämnda 

ersättning. Den förtroendevalde tillgodoräknas pensionsavgift endast om den för 

kalenderåret är högre än 200 kronor. Pensionsavgiften utbetalas kontant om den totala 

summan inkl ev pensionsavsättning enligt OPF-KL understiger 3,5 % av årets 

inkomstbasbelopp. Om avsättningen överstiger denna nivå görs en avsättning till en 

försäkringslösning enligt kommunens hantering av pensionsavsättningar för 

förtroendevalda.  

 

FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN 
§ 5 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock högst med 

12% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning för förlorad 

semesterförmån ingår i ersättningen för förlorad arbetsinkomst. 

 

SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN M.M. 
§ 6 

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt 

att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 

sammanträdet (förrättningen). 
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Arvodesreglemente 2019-2022, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-25 §106 

revidering till KS 2018-11-07 

3(8)  

 
 
HELTIDSARVODE 
§ 7 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till 

arvode med följande belopp. 

Kommunalråd, heltid: 90 % av inkomstbasbeloppet per månad. 

Oppositionsråd, deltid 80% av kommunstyrelsens ordförandes arvode per månad.  

 

Arvodet justeras årligen i enlighet med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

Förtroendevald som engageras på deltid (minst 40 %) är berättigad till samma ersättning 

som heltids oppositionsråd, multiplicerat med tjänstgöringsgraden. 

 

Heltidsarvoderad förtroendevald har rätt till semesterledighet med bibehållet arvode i 

motsvarande grad som kommunal tjänsteman har rätt till semesterledighet. Ledigheten ska 

förläggas på ett sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

 

Vid sjukdom ska de allmänna bestämmelser som gäller för kommunalt anställd personal 

tillämpas. 

 

BEGRÄNSAT ARVODE 
§ 8 

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 % av heltid, har rätt till begränsat 

arvode i den utsträckning som anges i § 9. 

 

Förtroendevald med begränsat arvode som på grund av sjukdom eller annat förhinder inte 

kan fullgöra sitt uppdrag har full ersättning under en sammanhängande tid av 3 månader. 

Arvodet skall därefter minskas i förhållande till tjänstgöringsgrad. 

 

ARVODEN OCH SAMMANTRÄDESERSÄTTNINGAR SAMT ÖVRIGA 
KOSTNADSERSÄTTNINGAR 
 

§ 9. 

Arvoden och sammanträdesersättningar utgår enligt nedan. Arvoden och ersättningar 

justeras årligen i enlighet med förändringen av inkomstbasbeloppet. Första justering görs 

2019 med 2018 som basår. 
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Arvodesreglemente 2019-2022, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-25 §106 

revidering till KS 2018-11-07 

4(8)  

 

 

 

Nämnd eller 

motsvarande 

Funktion Arvode i kr         

år 2019 

Per  

tidsperiod 

Kommunfullmäktige 

 

Ordf 28 714 År 

1e vice ordf 14 351 År 

2e vice ordf 14 351 År 

 Ledamot och 

ersättare 

529 Sammanträde 

Kommunstyrelse 1:e Vice ordf 120 000 År 

KSAU 2 ledamöter Ledamot 67 500 År 

Teknisk nämnd Ordf 120 000 År 

Vice ordf 60 000 År 

Barn- och utb. nämnden Ordf 220 000 År 

Vice ordf 110 000 År 

Socialnämnden Ordf 220 000 År 

Vice ordf 110 000 År 

Miljö- och byggnämnden Ordf 120000 År 

Vice ordf 60 000 År 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

Ordf 90 278 År 

Vice ordf 45 127 År 

Valnämnden, valår Ordf 19 875 Valår 

Vice ordf 9 936 Valår 

Valberedning samt 

valnämnden icke valår 

Ordf 4 996 År 

Vice ordf 2 498 År 

Valdistrikt Ordf 2 961 Per valår 

Vice ordf 1 346 Per valår 

Valförättare  1 346 Per valdag 

Kommunens 

lekmannarevisorer 

Ordf 28 137 År 

Vice ordf 22 776 År 

Ledamot 17 420 År 

Bolagens lekmannarevisorer 7 754 År 

Vaggeryds Elverk/ Ordf 61 384 År 

Vaggeryds Energi AB Vice ordf 31 751 År 

VSBo Ordf 57 420 År 

Vice ordf 28 714 År 

**Arvode till en ord. ledamot från varje 

parti i KS som inte är representerat i KS 

presidium. 

13 407 År 

Timarvode 

 (1a timman inkluderar 

ersättning för ev. 

partigruppsmöte)  

1a timmen 318 Sammanträde 

Därefter per 

påbörjad 

halvtimma 

82 Sammanträde 

Barntillsynskostnader  Maximalt 1 % av 

inkomstbasbeloppet 

Sammanträde o dygn 

Kostnader för vård av handikappad eller 

svårt sjuk 

Maximalt 1 % av 

inkomstbasbeloppet 

Sammanträde o dygn 

Handikappad förtroendevalds särskilda 

kostnader 

Maximalt 1 % av 

inkomstbasbeloppet 

Sammanträde o dygn 

 

* Om uppdraget följer annat arvoderat uppdrag i kommunstyrelsen skall inget arvode utgå.  

** Ledamoten från varje parti utses av kommunfullmäktige. 
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Arvodesreglemente 2019-2022, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-25 §106 

revidering till KS 2018-11-07 

5(8)  

 

 

 

ARVODE FÖR SAMMANTRÄDEN M.M. 
§ 10 

Förtroendevald, som inte är heltidsarvoderad, har rätt till timarvode enligt § 9. 

Ny ”förstatimme” vid flera sammanträden med samma organ eller utskott därav utges 

endast om mellanliggande tidsrymd överstiger 2 timmar. 

Arvode utges för 10 timmar per dygn. 

Arvode utges inte för restid i kommunen. 

Ersättare som inte tjänstgör kan välja antingen arvode eller ersättning. 

 

Sammanträde med kommunfullmäktige berättigar ej till ersättning enligt denna paragraf. 

 

Vid sammanträde (förrättning) utanför kommunen anses förrättningen påbörjad resp. 

avslutad när avresa/hemkomst skett från resp till hemorten. Tiden räknas mellan 06.00 - 

24.00. Den faktiska avrese- och hemkomsttiden skall alltid anges på rese- och 

arvodesblanketten. Vid förrättning utanför kommunen med gemensam samling och 

avslutning räknas tiden från samlingen resp. avslutningen. 

 

KOMMUNAL PENSION – OPF-KL FÖR FÖRTROENDEVALDA 
§ 11 

Gäller  

- omställningsstöd 

- pensionsbestämmelser 

 

OPF-KL gäller för alla förtroendevalda som nytillträtt efter valet 2014 eller senare samt för 

de som ej omfattats av PRF-KL/PBF eller äldre avtal tidigare. Förtroendevald som tidigare 

har omfattats av PBF eller äldre reglementen kvarstår i dessa pensionsbestämmelser.  

 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. 

 

OMSTÄLLNINGSSTÖD 
Gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, minst 

40%. 

 

Omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidsbegränsat stöd för återgång i arbete. 

 Aktiva omställningsinsatser 

- Rätt till aktiva insatser har förtroendevald som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra 

års sammanhängande uppdragstid 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

- Ett års uppdrag = 3 månaders omställningsstöd 

- Utges i högst tre år 

- År ett och två = 85% av årsarvodet före avgångstidpunkten 

- År tre = 60% av årsarvodet året före avgångstidpunkten 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 Samordning 

- Det första årets utbetalningar av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. 
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Arvodesreglemente 2019-2022, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-25 §106 

revidering till KS 2018-11-07 

6(8)  

- De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 

 
PENSIONSBESTÄMMELSER 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om 

inte annat anges 

 

 Avgiftsbestämd ålderspension 

 Pensionsgrundande inkomst 

- I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode och 

sammanträdesersättningar 

 Pensionsavgift 

- 4,5% på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

På inkomst överstigande 7,5 bb är pensionsavgiften 30%. 

- Pensionsavgiften intjänas från första kronan och någon nedre åldersgräns för 

tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

- Vid pensionsavgifter som understiger 3,5% av årets inkomstbasbelopp ink ev 

ersättning enligt §4 utbetalas detta kontant till den förtroendevalde 

 Pensionsförsäkring 

- Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett 

kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med 

kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®. Försäkringsbolag anvisas av 

kommunen.  

- Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som går att välja 

bort. 

 

Pensionsavsättningen regleras i övrigt genom dokumenten: 

1. Vaggeryds Kommuns bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) 

2. Vaggeryds Kommuns Utfästelse om Trygg PolitikerPension 

3. Vaggeryds Kommuns kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån 

 

 

RESEKOSTNADER OCH TRAKTAMENTEN 
§ 12 

Vid sammanträde (förrättning) utges ersättning enligt gällande reseavtal för kommunens 

arbetstagare. 

 

 

BARNTILLSYNSKOSTNADER 
§ 13 

Ersättning för kostnader avseende barnpassning som föranletts av det kommunala 

uppdraget utges med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som framgår av § 9. 

Ersättning utges om barnet/barnen är under 10 år (fyllda) och tillsynen inte utförts av egen 

familjemedlem, annan närstående eller då barnet vistats i ordinarie barnomsorg. 
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Arvodesreglemente 2019-2022, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-25 §106 

revidering till KS 2018-11-07 

7(8)  

KOSTNADER FÖR VÅRD AV HANDIKAPPAD ELLER SVÅRT SJUK 
§ 14 

Ersättning för kostnader avseende vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person i 

den förtroendevaldes bostad, om kostnaden föranletts av det kommunala uppdraget utges 

med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som framgår av § 9. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller annan 

närstående. 

 

HANDIKAPPAD FÖRTROENDEVALDS SÄRSKILDA KOSTNADER 
§ 15 

Ersättning avseende handikappad förtroendevalds särskilda kostnader som föranletts av det 

kommunala uppdraget utges med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som 

framgår av § 9. Kostnaden kan t.ex. avse resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 

handlingar och dyl. 

 

 

AVBYTARE I JORDBRUK 
§ 16 

Ersättning för kostnader för s.k. avbytare i jordbruk som föranletts av det kommunala 

uppdraget utges med styrkt kostnad som överstiger erhållen ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

 

ÖVRIGA KOSTNADER 
§ 17 

För andra kostnader än som avses i 12-16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 

visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utges inte om den 

förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat 

sätt kunnat förhindra att kostnaden uppkom. 

 

ARBETSUPPGIFTER FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN 

§ 18 

Arbetsuppgifterna för ordförande och vice ordförande skall framgå av särskilt reglemente 

för resp. styrelse/nämnd/bolag. Beskrivningen av arbetsuppgifter förutsätts vara 

heltäckande i syfte att det fasta arvodet (heltidsarvode eller begränsat årsarvode) skall 

kunna rätt dimensioneras. Principen är att det fasta arvodet skall utgöra full ersättning för 

samtliga arbetsuppgifter som utförts av ordföranden resp. vice ordföranden.  

 

Medverkan i protokollfört sammanträde med den egna styrelsen/ nämnden/ bolaget/ 

kommunalt råd skall dock berättiga till ersättning enl. § 3 (förlorad arbetsinkomst) och § 10 

(arvode för sammanträden) liksom ersättning för resor med egen bil. 

Styrelsens/nämndens/bolagets reglemente får ej innehålla regler om ersättningar och 

arvoden till förtroendevalda som i något avseende avviker från arvodesreglementets regler. 

I de fall styrelse/nämnder/bolag finner det angeläget och befogat att i något avseende ändra 

eller komplettera reglerna i arvodesreglementet skall frågan hänföras till 

kommunfullmäktige för beslut. 

 

IFYLLNADSANVISNINGAR 
§ 19 
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Arvodesreglemente 2019-2022, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-25 §106 

revidering till KS 2018-11-07 

8(8)  

Vid protokollförda sammanträden åligger det ordföranden/sekreteraren att ansvara för att 

ett för mötesdeltagarna gemensamt arvodesunderlag upprättas i direkt anslutning till 

sammanträdet. 

 

Vid förrättningar skall den förtroendevalde egenhändigt fylla i arvodesräkning på särskild 

blankett.  

I kolumnen ”Övriga ersättningar” noteras styrkta utlägg typ parkeringsavgifter, tågbiljetter 

o dyl. 

Ersättning för kostnader typ barntillsyn, vård av sjuk, handikappad, avbytare i jordbruk och 

liknande anges i kolumnen ”Övriga ersättningar”. 

Den förtroendevalde skall med namnteckning intyga att alla uppgifter på blanketten är 

riktiga, samt lämna densamma till nämnden för attestering.  

 

REVISION 
§ 20 

Den interna kontrollen åvilar resp. styrelse/nämnd. Dessutom kommer kommunrevisionens 

sedvanliga granskning att äga rum. 

 

RUTIN FÖR SKATTEAVDRAG 
§ 21 

Preliminär skatt dras med 30 % för förtroendevald som uppbär fast arvode som ordförande 

eller vice ordförande. Önskas annat skatteavdrag skall detta styrkas med intyg eller 

jämkning. 

För övriga förtroendevalda dras i normalfallet 30 % i preliminärskatt. Den som vill ha ett 

större skatteavdrag får kontakta lönekontoret. 

 

UTBETALNING AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 

§ 22 

Årsarvoden och begränsade arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga 

ersättningar utbetalas en gång per månad i efterskott. 

 

TOLKNING 
§ 23  

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäktiges 

presidium. 

 

Bestämmelserna gäller från och med 2019-01-01 
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Kultur- och fritidsnämndens reglemente 
För kultur- och fritidsnämnden och dess verksamhet ska följande gälla i 

anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 

 

1. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
 

§ 1 

 

Kulturfritidsnämndens ansvarsområden 

 
- för kommunens folkbiblioteksverksamhet och dess utveckling  

- för främjandet av kommunens kulturliv, innefattande konst, 

museiverksamhet, musikliv etc. 

- för kommunens kontakter med Miliseum och Stiftelsen 

Regementsheden 

- för främjandet av bildnings- och studieförbundens verksamhet. 

- för bevarandefrågor avseende fastigheter, byggnader, miljöer och andra 

minnesmärken av kulturhistoriskt värde 

- för utsmyckning av offentliga platser och byggnader samt remissinstans 

vid utformning av det offentliga rummet 

- beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg och andra 

allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- 

och kvartersnamn  

- för kommunala utmärkelser vad avser kulturpristagare, 

byggnadsvårdspris, idrottsprestationer och musikstipendium. 

- för kommunens kulturskolverksamhet och dess utveckling  

- för främjandet av idrotts- och friluftslivet 

- för främjandet av föreningsdriven ungdoms- och fritidsverksamhet 

- för bidragsgivning och kontakter med kommunens föreningar  

- för verksamheten vid de kommunägda idrotts-, lek-, bad-, camping-, 

fritids- och andra anläggningar som är avsedda för fritidsändamål, 

innefattande exempelvis uthyrning till föreningslivet 

- ansvara för skötsel av Höglandsleden 

- för skötsel av kommunala badplatser 

- för avtal och kontakter med föreningen Movalla IP och föreningen 

Vaggeryds IP 

- för bidragsgivning till samlingslokaler inom kommunen 

- för tillståndsgivning av lotteriverksamhet 

- för kommunalt driven ungdoms- och fritidsverksamhet 

- för uthyrning och nyttjandet av lokaler vid Fenix 2  

- Nämnden ska ständigt söka utveckla sin verksamhet och här nyttja 

möjligheten till samverkan, företrädesvis inom de organisationer eller 

sammanslutningar kommunen är medlem i. I nämndens uppgift ingår 
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också att ha en omvärldsbevakning och att i tillämpliga fall utnyttja 

möjligheterna till stöd och bidrag för utveckling av verksamheten. 
 

§ 2 

Vid utövning av de befogenheter som tillkommer kultur- och 

fritidsnämnden enligt lag eller annan författning åligger det nämnden 

särskilt att: 

- främja kultur- fritids- frilufts- och musiklivet inom kommunen 

- barn- och ungdomar får en del av kultur-, fritids-, frilufts- och 

musikupplevelser 

- utse kulturpristagare 

- verka för en bred och god bildningsverksamhet, genom att aktivt på 

olika sätt stödja bildnings- och studieförbundens verksamhet 

- svara för en kvalitativt och kvantitativt god biblioteksverksamhet inom 

kommunen 

- svara för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar, fritidslokaler 

och övriga anläggningar för fritidsverksamhet och rekreation 

- hålla kontakt med, och lämna service till föreningar och organisationer 

- verka för bevarandet av en god byggnadskultur 

- handlägga frågor rörande anslag och andra stödåtgärder till enskilda 

organisationer och föreningar för fritids-, kultur- och 

ungdomsverksamhet och i samband därmed fördela bidrag inom ramen 

för de anslag som kommunfullmäktige gett nämnden 

- på uppmaning av kommunfullmäktige eller annan myndighet avge de 

yttranden i ärenden som berör nämndens verksamhetsområden 

- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet 

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom nämndens 

verksamhetsområde i övrigt 

- tillse att handläggningen av ärenden inom nämndens 

verksamhetsområde sker så enkelt som möjligt  
 

§ 3 

 

Kultur- och fritidsnämnden är skyldig att 

- följa de direktiv som lämnas av kommunfullmäktige och/eller 

kommunstyrelsen vad avser planeringen av kommunens ekonomi, 

annan övergripande planering eller i andra enskilda frågor 

- bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som 

kommunfullmäktige fastställt för nämnden 

- omedelbart eller senast i samband med de av fullmäktige fastställda 

budgetuppföljningarna anmäla befarade underskott i nämndens budget 

till kommunstyrelsen 

- då underskott i budgeten befaras vidta åtgärder i syfte att eliminera 

underskottet 

Page 15 of 35



 

Sida 

3(11) 

 

 

 

F:\Kultur och fritid\Förvaltning\Reglemente\Kultur- och fritidsnämndens reglemente, revidering 2016.doc 

- bevaka personalfrågor för den personal som kultur- och fritidsnämnden 

är ansvarig för 

- som ansvarig för de register som förs tillse att datalagens regler följs 

avseende nämndens verksamhetsområden 

- avlämna yttranden och upplysningar till de nämnder och styrelser inom 

kommunen som så begär 

- och har rätt att avlämna ärenden av principiell beskaffenhet till 

kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige för prövning 

 
Delegering från kommunfullmäktige 

Inom ramen för kommunfullmäktiges beslut och anvisade anslag och med 

de förbehåll som finns inom kommunallagen, får kultur- och fritidsnämnden 

inom sitt förvaltningsområde uppdra åt: beredningsutskottet, ledamot, eller 

ersättare i nämnden, anställd hos kommunen, att på nämndens vägnar - med 

iakttagande av de begränsningar i form av belopp eller i andra avseenden, 

som nämnden särskilt beslutat fatta beslut i de ärenden som kultur- och 

fritidsnämnden själv fastställer. 
 

Samordning och samarbeten 

 

Samordning - barn och unga  
På uppdrag från kommunfullmäktige den 2010-05-31 har Barn- och 

utbildningsnämnden det politiska samordningsansvaret av offentliga insatser 

och verksamhet för barn och ungdomar mellan 0-20 år. Det berör 

facknämnder, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 

och socialnämnden.  

 

Samordningen är organiserad i två grupper;  

En styrgrupp som består av presidier/förvaltningschefer och en 

samordningsgrupp som består av tjänstemän från dessa nämnder.  

 

Grupperna ska genom kontinuerliga möten styra verksamheternas 

samordning. De ska knyta kontakter och ha informationsutbyte både på 

politisk och på tjänstemannanivå. 

 

Måluppfyllelse 

Nämnden ska medverka till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och att 

styrningen av verksamheten sker i enlighet med antagna inriktningar. 

Nämnden ska också bedriva sin verksamhet så att kommunens miljömål 

uppfylls. 

 

Extern information 

Nämnden ansvarar för att extern information om den egna verksamheten är 

aktuell, lättåtkomlig och fullödig ur ett brukarperspektiv. 
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Inköp, lokaler, IT  

Nämnden ska vid behov av inköp eller förhyrning av externa lokaler först 

vända sig till kommunstyrelsens fastighetsenhet för samordning av 

kommunens totala lokalbehov. Kommunstyrelsens IT-enhet samordnar 

kommunens IT-användning och ska kontaktas vid alla inköp eller 

förändringar inom nämndens tekniska IT-användning.  

 

Vid alla typer av inköp ska kommunens ramavtal och övriga inköpsavtal 

följas. 

 

Eventuell processbehörighet;  

Nämnden kan själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom nämndens ansvarsområde. All talan i mål utanför nämndens 

specificerade myndighetsansvar ska dock godkännas av kommunstyrelsen 

innan talan väcks. 

 

Registeransvar för personuppgifter enligt PUL för register inom den egna 

verksamheten. 
 

Ekonomiskt ansvar och förvaltning 

Ekonomiskt ansvar 

KF 2007 § 34 

Nämnden har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs inom det 

ekonomiska utrymme kommunfullmäktige anvisat genom antagna 

budgetramar. I detta ingår att fortlöpande vidta omedelbara åtgärder i syfte 

att anpassa och effektivisera verksamheten till givna ramar. 

 

Nämnden har vidare ansvar för att nämndens resurser används för 

kommuninvånarnas bästa. 
 

Internkontroll 

Ny verksamhet ska alltid prövas av kommunfullmäktige. Nämnden har 

ansvaret för den interna kontrollen vilket bland annat innebär att nämnden 

fullgör en fortlöpande kontroll över utvecklingen inom respektive 

verksamhetsområde. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

KF 2007 § 34 

Nämnden ska upprätta arbetsmiljöplaner enligt arbetsmiljöpolicyn och 

ansvarar för att uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligt i 

organisationen. 

Arbetet ska årligen följas upp av nämnden och rapporteras till 

kommunstyrelsen.  

Uppgiftsfördelning enligt arbetsmiljöpolicyn finns angiven i policyn.  
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Nämnden ska i sin verksamhet ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete 

som är integrerat i ordinarie verksamhet.  

 

Systematiskt miljöarbete 

Nämnden ska in din verksamhet ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete 

som är integrerat i ordinarie verksamhet. Miljöarbetet ska bidra till 

nationella, regionala och kommunala miljömål samt hushållning med energi 

och naturresurser. Antagna åtgärder ska genomföras, följas upp och 

redovisas. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Nämnden ansvarar för att den egna verksamheten arbetar med systematiskt 

kvalitetsarbete i form av ständiga förbättringar kopplats till vision, 

värdegrund och kommunfullmäktiges övergripande mål. 
 

 

2. Kultur- och fritidsnämndens sammansättning och 

 sammanträden 
 

§ 4 

 

Antal ledamöter och ersättare 

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

För beslutsförhet krävs att fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Sammanträdestider 

Nämnden sammanträder på dag, tid och med den tidsfrekvens som nämnden 

bestämmer, senast vid verksamhetsårets första sammanträde. 

 

Sammanträden bör hållas så ofta att det inte blir onödigt långa 

handläggningstider för nämndens ärenden. Avgörande för 

sammanträdesfrekvensen bör vara ärendenas art i nämnden och graden av 

delegation av ärenden. 
 

Kallelser och handlingar 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordförande eller under dennes 

överinseende. 

 

Kallelse utfärdas skriftligt och sänds till ledamöter och ersättare samt till 

förtroendeman som fullmäktige medgett närvarorätt vid sammanträdet.   

 

Kallelse sänds senast 6 dagar före sammanträdesdagen, om inget annat 

påkallas av omständigheterna. Utskick ska företrädesvis ske i digital form. 
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Kallelse bör åtföljas av föredragningslista och därtill hörande handlingar 

enligt ordförandes bedömningar. 

 

Kan inte ordföranden kalla till sammanträde ska vice ordföranden göra 

detta. Vid förfall av hela presidiet ska den till levnadsålder äldste ledamoten 

kalla till sammanträde. 
 

Kallelse av ersättare 

Är ledamot förhindrad att delta i sammanträde eller del av detta ska denna 

själv utan dröjsmål kalla ersättare att tjänstgöra istället. 

Kommunfullmäktiges regler för ordningen av inkallelse av ersättare ska då 

följas. 

 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Pågående ärende 

ska avslutas innan ledamoten tar sin plats. 
 

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde före annan 

ersättare oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 

därigenom påverkas får en ersättare som infinner sig under pågående 

sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i 

ordningen. 

Däremot har ersättare alltid yttranderätt. 
 

Ersättares närvarorätt 

Ersättare har närvarorätt vid nämndens sammanträden, även om denne inte 

tjänstgör istället för ledamot. Ersättare har aldrig förslagsrätt, annat än när 

denne tjänstgör i ledamots ställe. 

 

Ersättare har alltid yttranderätt. 
 

Protokoll 

Kultur- och fritidsnämnden ska föra protokoll över de beslut som nämnden 

fattar. Protokoll ska föras i enlighet med kommunallagens föreskrifter. 

Ordförande samt en ledamot ska justera protokollet. 
 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

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

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 

före det att protokollet är justerat. 
 

Expediering 

Nämndens protokoll ska publiceras på kommunens hemsida.  
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Enskilda avskrifter av protokollsutdrag ska i pappers- eller digital form 

delges samtliga som berörs av beslutet och/eller har behov av att känna till 

beslutet. 
 

Jäv m.m. 

I fråga om jäv, förfarandet vid fattade beslut, samt reservation gäller vad 

som stadgas i kommunallagen och förvaltningslagen. 

 

3. Beredningsutskottet 

 

§ 5 

 
Inom kultur- och fritidsnämnden ska det utses ett beredningsutskott med 

högst 3 ledamöter och tre ersättare.  

 

Ledamöter och ersättare i beredningsutskottet väljs av nämnden bland dess 

ledamöter och ersättare på samma tid som de valts till nämnden. 

Ordföranden och vice ordföranden i nämnden ska ingå som ledamöter i 

beredningsutskottet. Nämnden väljer bland beredningsutskottets ledamöter 

en ordförande och vice ordförande för den tid man själva bestämmer.  

 

Om ordföranden i beredningsutskottet på grund av sjukdom eller annars för 

längre tid är hindrad att utföra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot 

i beredningsutskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 

uppgifter.   

 

Ersättares tjänstgöring 

Ersättare ska deltaga vid sammanträde som ersättare för ledamot endast då 

ledamot är förhindrads att deltaga själv. Kallelse av ersättare ska göras i den 

ordning som kommunfullmäktige bestämt.  

 

Avgår ledamot eller ersättare i beredningsutskottet, då det inte utsetts genom 

proportionellt val, ska kultur- och fritidsnämnden snarast förrätta fyllnadsval 

för återstoden av tjänstgöringstiden. 

 
 § 6 

 

Beredningsutskottet sammanträden 

Sammanträder på dag och tid som man själv fastställer.  

 
Vad som föreskrivs om kultur- och fritidsnämnden i § 4 ovan gäller även för 

beredningsutskottet.  
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För beslutsförhet i beredningsutskottet krävs att minst 2 ledamöter är 

närvarande.  

 

I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, samt reservation gäller 

vad som stadgas i kommunallagen och förvaltningslagen. 

 

I de fall beredningsutskottet fattar beslut som åligger dem enligt delegation 

ska protokoll föras över besluten. Justering av protokollen ska ske i den 

ordning som gäller för nämnder enligt kommunallagen. 

 

I övriga fall ska protokollföring, protokollsinnehåll och justering ske enligt 

de föreskrifter som kultur- och fritidsnämnden föreskriver. Fastställs inga 

sådana föreskrifter ska reglerna för kommunstyrelsen gälla. 

 
Avskrifter av beredningsutskottets protokoll ska delges förtroendeman som 

kommunfullmäktige medgett närvarorätt vid nämndens sammanträden. 

Avskrift ska också skickas till ledamöter och ersättare i nämnden om inget 

annat beslutas av nämnden.  

 

§ 7 

 

De ärenden som ska avgöras av kultur- och fritidsnämnden samfällt, ska av 

ordföranden i nämnden, eller under hans/hennes överinseende, överlämnas 

till beredningsutskottet, i de fall ärendet behöver beredas. Efter beredningen 

ska beredningsutskottet regelmässigt i varje ärende överlämna förslag till 

beslut av nämnden.  

 

§ 8  

 

Från kommunens övriga nämnder och styrelser, beredningar och tjänstemän 

får kultur- och fritidsnämnden och/eller dess beredningsutskott infordra de 

yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden eller 

beredningsutskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 

4. Kultur- och fritidsnämndens delegationsrätt 

 

§ 9 
 

All delegation lämnad av kultur- och fritidsnämnden ska följa de förbehåll 

som finns angivna i kommunallagen. 

 

Om förvaltningschef är delegat får denne vidaredelegera ärende med 

beslutanderätt enligt de regler som finns i kommunallagen. 
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Inom ramen för kommunfullmäktiges beslut och anvisade anslag och med 

de förbehåll som finns i kommunallagen, får kultur- och fritidsnämnden 

inom sitt förvaltningsområde uppdra åt: 

- Beredningsutskottet 

- Ledamot, ledamöter eller suppleanter i nämnden 

- Arbetstagare i kommunen  

att på nämndens – med iakttagande av de begränsningar i form av belopp 

eller i andra avseenden, som nämnden särskilt beslutat – fatta beslut i de 

ärenden som kultur- och fritidsnämnden själva fastställer.  
 

Allmänt om delegationen 

Beslut att lämna delegationsuppdrag ska fattas av nämnden. 

 

Om förvaltningschef är delegat får han/hon vidaredelegera ärende med 

beslutanderätt enligt de regler som finns i kommunallagen. 

 

Delegerat ärende får inte utövas när det: 

1. avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2. framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige liksom yttranden 

med anledning av att nämndens eller fullmäktiges beslut har 

överklagats. 

3. ärenden som berör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

 

Kultur- och fritidsnämnden bör tillämpa delegation i de fall då det kan anses 

underlätta för sökanden att få ett snabbt och/eller snabbare beslut i ärendet, 

då de principiella politiska ställningstagandena redan är gjorda, samt då 

hänsyn tagits till ärendets art i övrigt. 
 

Delegatens rätt att hänskjuta ärende till nämnden 

När minst en ledamot i beredningsutskottet begär det ska ärende där 

beredningsutskottet har beslutanderätten hänskjutas till nämnden för 

avgörande. 

 

Om enskild ledamot eller tjänsteman fått beslutanderätten delegerad till sig, 

har de rätt att hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande, när ärendet är 

komplicerat och/eller är av principiell beskaffenhet. 
 

Övrigt 

För delegat gäller samma jävsregler och skyldighet att protokollföra beslut 

som för nämnden. 

 

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden på sätt som nämnden 

bestämmer. 
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5. Nämndens ordförande och vice ordförande 

 
 § 10 
 

Det åligger ordföranden för nämnden att inom ramen för sitt uppdrag (för 

vilket särskilt så kallat begränsat arvode utgår, förutom lagstadgade 

ersättningar): 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete 

- överlägga med tjänsteman eller annan anställd och hålla erforderliga 

beredningar i beredningsutskottet 

- genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande  

- eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, 

förrättning eller dylikt 

- besök på förvaltningar och/eller ute i verksamheterna för information, 

utanordning eller påskrift av handling 

- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och liknande 

- Utövande av delegationsbeslut 

- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ och/eller 

med icke kommunala organ 

Att i övrigt vid särskilda skäl utföra uppdrag enligt nämndens beslut och 

mot särskild ersättning. 

 

§ 11 

 

Det åligger nämndens vice ordförande att inom ramen för sitt uppdrag: 

 
- att som ”tillfällig ersättare” för ordföranden enlig kommunallagen 

utföra de arbetsuppgifter som åvilar ordföranden. När vice ordföranden 

fullgör sitt uppdrag, på grund av ordförandens sjukdom eller då 

ordföranden eljest är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska 

ordförandearvode utgå till vice ordföranden för den tid som överstiger 

en månad 

- (För längre perioder kan dock kommunfullmäktige förordna ny 

ordförande för bestämd tid) 

- att deltaga i presidieöverläggningar inför sammanträden 

Att i övrigt vid särskilda skäl utföra uppdrag enligt nämndens beslut och 

mot särskild ersättning. 

 

6. Administrativa organ 

  
 § 12 
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Under kultur- och fritidsnämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

 § 13 
 

Vid kultur- och fritidsnämnden och dess beredningsutskotts sammanträde 

får förvaltningschefen eller dennes ställföreträdare delta i överläggningar i 

de ärenden som behandlas, om inte nämnden eller beredningsutskottet i 

varje särskilt fall beslutar annat. Nämnden kan också bereda möjlighet för 

övriga tjänstemän att delta i överläggningarna i de ärenden som berör dem. 

 

Förvaltningschefen eller dennes ställföreträdare är skyldig att delta vid 

nämndens sammanträde om inte annat beslutats i särskild ordning. Vidare 

kan nämnden föreskriva att även annan tjänsteman har skyldighet att delta 

vid sammanträde. 

 

 § 14 

 

Förvaltningarna ska hållas öppna de tider som kommunstyrelsen bestämmer. 

 

 § 15 

 

Handlingar som inkommer till nämnden eller upprättas och som inte är av 

ringa betydelse ska utan dröjsmål registreras. Registreringen ska göras i ett 

för ändamålet avsett system. 

 

Behörig att ta emot delgivning å nämndens vägnar är ordförande, 

förvaltningschef, sekreterare i nämnden samt registrator. 

 § 16 

 

Handlingar till avslutade ärenden ska arkiveras av nämnden och förvaras 

enligt de bestämmelser som finns i arkivlagen och arkivreglemente.  

Nämnden ska anta regler och/eller planer för hur förvaltningen ska sköta 

arkiverade handlingar. 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centralarkiv och den slutliga 

arkiveringen av handlingar i detta arkiv.  
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-01-11                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/002
 

Till  kultur- och fritidsnämnden

Val av beredningsutskott

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser ledamöter och ersättare till beredningsutskottet 17 januari.

Sammanfattning av ärendet
Inom kultur- och fritidsnämnden ska det utses ett beredningsutskott med högst 3 ledamöter 
och tre ersättare.

Ledamöter och ersättare i beredningsutskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och 
ersättare på samma tid som de valts till nämnden.

Ordföranden och vice ordföranden i nämnden ska ingå som ledamöter i beredningsutskottet. 
Nämnden väljer bland beredningsutskottets ledamöter en ordförande och vice ordförande för 
den tid man själva bestämmer. 

De ärenden som ska avgöras av kultur- och fritidsnämnden samfällt, ska av ordföranden i 
nämnden, eller under hans/hennes överinseende, överlämnas till beredningsutskottet, i de fall 
ärendet behöver beredas. Efter beredningen ska beredningsutskottet regelmässigt i varje 
ärende överlämna förslag till beslut till nämnden.

Beslutet ska skickas till
 

Handläggare
Beata Vilkhed, handläggare 

Ansvarig chef 
Göran Svensson, kultur- och fritidsförvaltningschef 
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Datum Sida
2015-02-11 1(2)
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Reglemente/arbetsordning för konstutskottet

 Konstutskottet består av fyra ledamöter som väljs bland kultur- och 
fritidsnämndens ordinarie ledamöter eller ersättare.
Till utskottet kan högst två ledamöter adjungeras som besitter 
kunskaper som anses betydelsefulla för att utskottet ska kunna fullgöra 
sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. De adjungerade ledamöternas 
utses av Kultur- och fritidsnämnden.
Utskottet utser själva, bland de ordinarie ledamöterna, vem av 
ledamöterna som skall leda utskottets arbete.

* Reviderad 2015-02-11 § 015 enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.

 Utskottet knyter den/de tjänstemän till utskottsarbetet som de finner 
lämpligt.

 Utskottets uppgift är att inom tilldelade ekonomiska ramar svara för de 
samlade konstinköpen alternativt konstnärliga utsmyckningar i 
kommunen samt vid behov tillse att dessa får en lämplig placering. 

 Utskottet ska med uppmärksamhet följa konstutvecklingen och tillse att 
inköpen har en bredd som så långt möjligt tillgodoser olika 
smakriktningar. Vid inköpen ska vidare eftersträvas att en kvalitativ och 
representativ samling av svensk konst åstadkommes. 

 I de fall den konstnärliga utsmyckningen avser byggnader eller platser 
ska samråd ske med ansvarig styrelse/nämnd eller annan representant 
för brukaren.

 Ordförande i utskottet och förvaltningschefen äger rätt att var för sig 
underteckna avtal och beställningsskrivelser.

 Protokoll skall föras vid utskottets sammanträden där beslutade inköp 
dokumenteras.

 Sammanträdesersättning utgår för protokollförda sammanträden för 
ledamöter och adjungerade ledamöter i enlighet med bestämmelser om 
ersättning för kommunalt förtroendevalda.

 Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att besluta om ersättning ska utgå 
för uppdrag utöver protokollförda sammanträden. 

Page 28 of 35



Sida
2(2)

Page 29 of 35



4 

Regler för inkallande av ersättare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 214 2018/006 91 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och 
styrelser mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
För ledamot tillhörande 
nedanstående partigrupp 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning 
 

M M, KD, C, L, MP, S, SD 
 

C C, L, M, KD, MP, S, SD 
 

KD KD, M, C, L, MP, S, SD 
 

L L, C, MP, M, KD, S, V, EMP, SD 
 

MP MP, L, C, KD, M, S 
 

S S, MP, C, L, M, KD 
 

SD SD, M, C, L, S, MP, KD 
 

  
 
 
Ifråga om partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens 
protokoll. 
 
Ifrågavarande tillvägagångssätt skall tillämpas, därest i lag eller författning 
icke annat föreskrives rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 2018-11-22, § 043 
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-01-11                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/005
 

Till kultur- och fritidsnämnden   

Sammanträdesdagar 

Förslag till beslut
Nämnden informeras om rutinerna för sammanträden. 

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2018-10-24 att genomföra 10 ordinarie sammanträden 
under år 2019. 1 timma innan sammanträdet är det gruppmöte, gruppmöten är inte arvodes 
berättigande.

Sammanträdesdagar är torsdagar.
Januari 17
Februari 7
Mars 7
April 4
Maj 16
Juni 27
Juli -
Augusti -
September 5
Oktober 17
November 14
December 12

Beslutet ska skickas till
 

Handläggare
Beata Vilkhed, handläggare 

Ansvarig chef 
Göran Svensson, kultur- och fritidsförvaltningschef 
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-01-11                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/001
 

Till   kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens kommittéer och utskott

Förslag till beslut
 Nämnden informeras om nämndens uppdrag inom specifika uppdrag

Sammanfattning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår ett antal uppdrag där nämnden ska utse 
ledamöter för specifika uppdrag. 

1. Konstutskottet
2. Representanter i föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP
3. Jury för byggnadsvårdspriset
4. Representant i tillgänglighetsrådet

Beslutet ska skickas till
 

Handläggare
Beata Vilkhed, handläggare 

Göran Svensson, kultur- och fritidsförvaltningschef
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