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Bilaga 4: Reglemente för bildningsnämnden 

 
Kommunfullmäktige  

2015-12-21, § 209  
2019-11-26 §§ 200-201  
2020-04-27 § 56 
2020-10-26, § 200 
2022-12-19, § 189 

 

Övergripande uppgifter  

§ 1  

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt Skollagen (2010:800). 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och vuxna. 

Nämndens ansvar omfattar drift av grundskolan, gymnasieskolan, särskolan 
och den kommunala vuxenundervisningen samt svenskundervisning för 
invandrare samt uppföljnings- och utbildningsansvar för ungdomar från 16 år till 
dagen de fyller 20 år. 

Nämnden ansvarar för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg, förlängd 
skolbarnomsorg, drift av kulturskolan samt för tillsyn av enskilda förskolor.  

Nämnden ansvarar vidare för den verksamhet som förskola och skola utför, 
genom insatser till barn i behov av särskilt stöd m.m i enlighet med Skollagen.  

Nämnden ska arbeta för förverkligandet av kommunens kultur- och 
fritidspolitiska mål. Nämnden har därvid bl a till uppgift att i den mån 
kommunfullmäktige ej beslutat annat: 

 Ansvara för kommunala kultur- och fritidsverksamheter 

 Genom olika bidragsformer underlätta för föreningarna och 
studieorganisationerna att bedriva sin verksamhet. 

 Skapa förutsättningar för att det inom kommunen ska finnas ett brett 
och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

 Förvalta kommunens konstinnehav 

 Fullgöra kommunens uppgifter inom folk- och skolbiblioteken 

 Skolskjutsar 
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Sammansättning och mandattid 

§ 2  

Nämnden består av 7 (sju) ledamöter och 7 (sju) ersättare, vilka väljs av 
kommunfullmäktige.  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande och utses av kommunfullmäktige.  

Ordföranden och förste vice ordföranden utses från majoriteten1 och andre vice 
ordföranden från oppositionen.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Nämndens mandattid är fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det 
år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 3  

 
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 inom de budgetramar som kommunfullmäktige fastställer självständigt 
besluta om avgifter vad gäller lokalupplåtelser, musikskolan samt övriga 
mindre avgifter inom verksamhetsområdena som inte regleras i 
kommunallagen eller andra förordningar. 

 inom de budgetramar som kommunfullmäktige fastställer besluta om 
beloppsgränser för de aktuella bidragstyperna. 

Delegation till nämnden omfattar inte ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen som enligt 5 kap 1 § kommunallagen är 
förbehållet fullmäktiges exklusiva beslutanderätt. 

 
 

                                                      
1 Med "majoritet" avses det parti eller den grupp partier som genom valsamverkan 
har flest platser i nämnden eller styrelsen 


