
 

ARKIVBESKRIVNING 
 

1(2) 
 

 
 

2021-12-28 Dnr:  
KUFRN 2021/63   

  
 

 
 

 

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden 
Besöksadress: Sundsgatan 29 
462 33 Vänersborg 
Telefon: 0521-72 10 00 

Organisation och arbetsuppgifter 
Kultur- och fritidsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens ska 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kultur- och 
fritidsnämndens ansvar omfattar barn- och ungdomskultur, bidrag, stöd och stimulans 
till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens 
verksamhetsområde, folkbibliotek, fornvård, fritidsgårdsverksamhet, huvudmannaskap 
för Vänersborgs museum, idrotts- och fritidsanläggningar, konsthall, musikakademi, 
musik- och kulturskola, stipendier och priser inom nämndens områden samt öppna 
offentliga arrangemang. Nämnden ska också bereda och yttra sig i ärenden som berör 
dess verksamhet. Nämnden har rätt att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör 
nämndens verksamhetsområde. Till sin hjälp har nämnden kultur- och 
fritidsförvaltningen och dess olika verksamheter och enheter. 
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Arkivorganisation 
De olika enheterna har närarkiv som handhas av arkivredogörare. I närarkivet finns 
handlingar som används i det dagliga arbetet inom enheten. Kommunfullmäktige antog 
2019-06-19 en ny dokumenthanteringsplan som omfattar samtliga kommunens 
förvaltningar. Här redovisas vilka handlingar som förekommer och hur de handhas, 
bevarande- och gallringsföreskrifter samt leveranstid till kommunarkivet. 
Kultur- och fritidsnämnden bildades 2015-01-01 av dåvarande kulturnämnden, delar av 
dåvarande barn- och ungdomsnämnden samt delar av kommunstyrelsen. Handlingar 
från dessa finns bevarade i kommunarkivet. 

Verksamhet/enhet Arkivansvarig Arkivredogörare 

Kultur- och fritidsnämnden Förvaltningschef Registrator 

Administration Verksamhetschef Registrator/handläggare 

Kultur och bibliotek Verksamhetschef Verksamhetschef / 
registrator 

   Bibliotek Enhetschef Administratör 

   Kultur Enhetschef Enhetschef / 
kultursamordnare 

Musik- och kulturskola och 
Musikakademi 

Verksamhetschef Verksamhetschef / 
registrator 

   Musik- och kulturskola, 
   musik 

Enhetschef Koordinator 

   Musik- och kulturskola,  
   dans, drama och bild 

Enhetschef Koordinator 

   Musikakademi Verksamhetschef Verksamhetschef / 
kultursamordnare 

Idrottsanläggningar och 
fritidsgårdar 

Verksamhetschef Verksamhetschef / 
registrator 

   Idrottsanläggningar Enhetschef Administratör 

   Fritidsgårdar Enhetschef Enhetschef /  
administratör 

 

Sökingångar och register   
Register över fattade beslut, diarier och innehålls- och arkivförteckningar finns på 
kultur- och fritidsförvaltningens centrala administration och i kommunarkivet.  
Utlämnande av handlingar ska ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- 
och sekretesslagens bestämmelser.  
 
 
 
Arkivbeskrivningen är antagen av kultur- och fritidsnämnden 2022-01-25 § 2. 
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