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Inledning 
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns 
nämnder gäller detta reglemente för kultur- och fritidsnämnden.  
 
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som anges i 
detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla istället för 
reglementet i den delen.  
 
Verksamhetsområde 
 
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 
bibliotekslagen.1 Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
kommunens uppgifter om elevers tillgång till skolbibliotek enligt 
skollagen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter 
om arkivvården finns i kommunens arkivreglemente.  
 
§ 2 Övriga uppgifter  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: 
1. samordning av kulturverksamhet inom kommunen samt 

kommunens programverksamhet för allmänkultur.1 
2. kommunens kulturskola. 
3. kommunens bokcentral. 
4. kommunens museiverksamhet på Eskilstuna konstmuseum, 

Eskilstuna stadsmuseum, Rademachersmedjorna och 
Sörmlandsgården. Nämnden ansvarar för kommunens samling av 
konst samt kulturhistoriska foton och andra föremål. 1  

5. Svenskt barnbildarkiv. 
6. den konst som köps in av Eskilstuna konstmuseum, som 

deponeras till Eskilstuna kommun, kommunens konstsamling och 
sådan offentlig konst som köps in eller förvärvas vid 
nyproduktion/byggnation eller andra tillfällen.1  

7. kommunens bidrag till föreningslivet, utom de uppgifter som 
enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av kommunstyrelsen. 

8. kommunens bidrag till studieförbund.  
9. kommunens strategiska friluftslivsarbete.  
10. kommunens fiskevård. 
11. kommunens scener, idrottsanläggningar, samlingslokaler, 

friluftsområden, bad- och båtplatser samt campingplatser, utom de 
anläggningar/områden som enligt kommunfullmäktiges beslut 
ligger inom någon annan nämnds ansvarsområde.    

 
1 Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är 
Torshälla stads nämnds ansvar. Kultur- och fritidsnämnden ska utföra denna 
verksamhet åt Torshälla stads nämnd.  
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12. säsongsuthyrning och annan korttidsuthyrning av kommunala 
lokaler och anläggningar, utom vad avser korttidsuthyrning av 
lokaler inom Torshälla stad och lokaler som enligt 
kommunfullmäktiges beslut ska hyras ut av annan nämnd.   

13. kommunalt drivna och föreningsdrivna fritidsgårdar, samt 
kommunens övriga arbete med ungdomars fritid och delaktighet.2  

14. kommunens mötesplatser, utom de mötesplatser som enligt 
kommunfullmäktiges beslut ligger inom vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde.  

 
§ 3 Delegation från kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden:  
1. Tillstånd och registrering enligt spellagen.  
2. Utarrendering, uthyrning eller upplåtande av kommunala 

anläggningar och lokaler som faller under nämndens förvaltning, 
samt fastställande av avgifter för detta. Avgift fastställs efter 
samråd med andra nämnder som hyr ut kommunens lokaler. 
Delegationen omfattar rätt att fastställa regler för 
depositionsavgift, samt rätt att besluta om sänkt avgift i enskilda 
fall och under särskilda omständigheter.  

3. Avgifter för bibliotekslån och andra kostnadsersättningar för 
biblioteksverksamheten enligt 9 § bibliotekslagen inom nämndens 
ansvarsområde. 

4. Avgifter för kulturskolan.  
5. Avgifter för museiverksamheten inom nämndens ansvarsområde.  
_____  

 
Ändringshistorik  

Datum § Dnr Beslut Ikraftträdande 
2017-04-27 112 KSKF/2017:251  Kultur- och fritidsnämnden får 

ansvaret att utföra verksamhet åt 
Torshälla stads nämnd (§ 1 och § 2).  
 
Förtydligande att Torshälla stads 
nämnd inte har ansvar för 
föreningsbidrag (§ 2, punkt 7) samt 
mötesplatser (§ 2, punkt 14).  

2017-05-01 
 
 
 
 
 

2017-05-18 158 KSKF/2017:251 Förtydligande att Torshälla stads 
nämnds ansvar för skolbiblioteken 
överförs till barn- och 
utbildningsnämnden från och med den 
1 juni 2017 (§ 1). 

2017-06-01 

2022-05-05  93 KSKF/2022:76 Kultur- och fritidsnämnden tar över 
hela ansvaret för föreningsbidrag från 
Torshälla stads nämnd (§ 2, punkt 7) 
samt redaktionella justeringar. 

2022-05-05 

 

 
2 Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är 
Torshälla stads nämnds ansvar. Kultur- och fritidsnämnden ska utföra denna 
verksamhet åt Torshälla stads nämnd. 


