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Bildningsnämndens uppdrag och verksamhet
Utöver det som föreskrivs i lag och författning samt i gemensamt reglemente för kommunstyrelsen,
bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsnämnden och i tillämpliga delar för jävsnämnden gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Organisation
1 § Bildningsnämnden består av elva (11) ledamöter och nio (9) ersättare.
Nämndens mandattid är fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter år då val av kommunfullmäktige
har ägt rum i hela landet.

Nämndens uppgifter och ansvarsområden
2 § Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska
följa det fullmäktige i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och
angivna riktlinjer.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna,
kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet samt ansvarar för övriga nedan angivna områden
inom fritids- och kulturområdet mm.
Nämndens ansvarsområden omfattar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

förskola,
förskoleklass,
grundskola,
grundsärskola,
fritidshem,
gymnasieskola,
gymnasiesärskola,
det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollagen,
SFI och vuxenutbildning,
skolbibliotek,
stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen samt stödja föreningars och enskildas
arbete inom dessa områden,
folkbibliotek,
allmänkulturell verksamhet,
kulturskola,
fritidsverksamhet för ungdomar,
övergripande verksamhetsansvar för kulturhuset Eden,
kommunens konstsamling/konstutsmyckning.

I uppgifterna ingår vidare att verka för att former för brukarinflytande utvecklas.
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Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden.
Krisledningsnämnden kan med stöd av lagen om kommuners och regioners åtaganden inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap komma att fatta beslut inom nämndens
verksamhetsområde.

Arbetsutskott
3 § Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare.

Utskottet bereder ärenden inom nämndens ansvarsområden. Utskottet beslutar i ärenden på nämndens
vägnar i enlighet med gällande delegationsordning.

Gemensamma bestämmelser
4 § Bestämmelser om arbetsformer för nämnd och utskott, ordförandens ansvar, närvarorätt mm finns
i gemensamt reglemente för styrelsen och kommunens nämnder.

