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REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND 
KF § 33/07 
 
Övergripande uppgifter 
§ 1 
Nämnden ansvarar för uppgifter gällande förskola, fritidshem, skola och 
särskola enligt skollagen och grundskoleförordningen, gymnasieskola, kom-
munal vuxenutbildning samt  uppdragsutbildning. Nämnden ansvarar även för 
kultur- och fritidsverksamhet  
I uppgiften ingår att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag 
och fastställda normer ansvara för  
- fördelning av bidrag och stipendier till föreningar, organisationer och en-

skilda inom eget verksamhetsområde  
- samarbete med frivilligorganisationer och föreningar 
- tillstånd enligt lotterilagen 
- förvaltning av annan än för kommunens verksamhet avsedd egendom 

såsom samlingar och konstverk 
- drift och skötsel av simhall och friskvårdsanläggning 
- den kommunala Kulturskolan 
- kulturstationen 
- fritidsgårdsverksamhet 
- förskoleverksamhet 
- skolbarnomsorg 
- förskoleklass 
- grundskola 
- gymnasieskola 
- särskola 
- särvux 
- kommunal vuxenutbildning i övrigt 
- kommunens lärcentra  
- biblioteksverksamhet 
- folkhälsofrågor inom eget verksamhetsområde 
- central kostfunktion  
- institutionsvaktmästeri  
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- Nämnden ska också  verka för bevarande, vård och lämplig användning av 
byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 
samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. 

 
Övriga uppgifter 
§ 2 
Nämnden ansvarar för all förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhets-
område utom fastighetsförvaltning. 
§ 3 
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin 
verksamhet och förfogar över. 
§ 4 
I nämndens uppgift ingår att anställa personal inom de egna verksamhetsom-
rådena med undantag för av den personal som är anställd av kommunstyrel-
sen 
§ 5 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som 
hör till nämndens verksamhetsområde. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 6 
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 
- förvaltningens organisation inom budget och de mål och riktlinjer som full-

mäktige bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten 
- besluta om mindre avvikelse i de taxor och avgifter som fullmäktige fast-

ställt inom nämndens ansvarsområde om särskilda omständigheter motive-
rar det i det enskilda fallet. 

- avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens ansvarsområde (med 
hänsyn tagen till begränsning enligt lag eller fastställd av fullmäktige) 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kom-
munens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelser om betal-
ning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

Nämnden ska anmäla delegeringsbesluten vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Ansvar för verksamheten 
§ 7 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlin-
jer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter i lag eller förordning som gäller 
för verksamheten samt bestämmelser i detta reglemente. 
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Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten ut-
vecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året. 
 
Övrigt 
§ 8 
Nämnden ska hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos 
andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade. 
Nämnden får inhämta upplysningar från kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
beredningar och anställda i kommunen, när det behövs för nämndens verk-
samhet. 
Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens 
tjänster. 
 
Nämndens sammansättning 
§ 9 
Nämnden består av nio ledamöter och ersättare. 
 
Arbetsformer 
§ 10 
Se särskilt reglemente. 
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