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SKELLEFTEÅ KOMMUN   –   Fritidsnämndens reglemente 

 

Utöver vad som sägs i gemensamma bestämmelser för alla nämnder i Skellefteå 
kommun gäller följande för fritidsnämnden. 

Uppdrag 
§ 1 

Fritidsnämnden har till uppgift att 

verka för att behovet av en differentierad fritidsverksamhet för olika åldrar och 
intressegrupper blir tillgodosett oavsett könstillhörighet. 

Nämnden ska: 

1. Ansvara för kommunens anläggningar för idrott, bad, camping, småbåtshamnar 
samt motions- och friluftsanläggningar.  

2. Hålla anläggningarna i gott skick och ge nödvändig information till användarna.  

3. Tillgodose behovet av lokaler, ytor och miljöer for idrotts- och fritidsverksamhet.  

4. Ansvara för att allmänheten har möjlighet till bad i lämplig omfattning och att 
simundervisning och skolbad kan ske.  

5. Främja den ungdomsverksamhet som bedrivs av olika demokratiska 
organisationer, och bidra till kontakter mellan organisationer och dess målgrupper.  

6. Främja, stimulera och efter behov ordna utbildning av allmänt intresse för 
verksamma ungdomsorganisationer i kommunen. 

7. Handlägga ansökningar av kommunala bidrag och stipendier av olika slag från 
föreningar och organisationer, samt inom ramen för beviljade anslag och beslutade 
normer, fördela bidrag utifrån syftet.  

8. Främja och stödja funktionsnedsättningsföreningars arbete.  

9. Ansvara för fritidsverksamhet för vuxna personer (med insatsen särskilt boende) 
enligt Lagen om Stöd och Service (LSS). 

10. Vara huvudman för kommunala fritidsgårdar och andra mötesplatser och där 
bedriva främjande ungdomsverksamhet för målgrupperna utifrån fastställda 
åtaganden. 

11. I samarbete med skola, socialförvaltning, kultur, polis och ungdomsföreningar 
bedriva lokalt förebyggande ungdomsarbete via Förebyggande Rådet i Skellefteå 
(FRIS).  

12. Ansvara för samordning av folkhälsoarbetet i kommunen riktat till 
kommuninvånarna.  

13. Främja, stödja och samordna kommunens frilufts- och fritidsfiskeverksamhet. 
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14. Planera och lägga fram förslag beträffande fritidsverksamheten i kommunen.  

15. Följa och aktivt delta i frågor som rör översikts- och detaljplaner. 

16. Följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt hos kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller andra kommunala nämnder och hos andra myndigheter 
göra de framställningar som behövs.  

17. På begäran av kommunfullmäktige eller annan myndighet avge yttranden i 
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.  

18. Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som 
kommunfullmäktige lämnar till nämnden. 

Delegering från kommunfullmäktige 
§ 2 

Fritidsnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande: 

1. Hyra ut, upplåta, arrendera ut lokaler samt fastställa regler för dessa.  

2. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd 
av kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunal fordran, som 
hänför sig till nämndens förvaltningsområde.  

3. Besluta om nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 

Arbetsformer 
§ 3 

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 

§ 4 

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av 3 ordinarie ledamöter och 
3 ersättare. 
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