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Gäller från och med 2021-04-01.  
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnderna i Bollebygds kommun, och styrmodell (inkl 
styrprinciper) för Bollebygds kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Verksamhetsområde 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter 
Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollag (2010:800). 
  
Utbildningsnämnden är huvudman för kommunens bibliotek enligt bibliotekslag (2013:801). 
 
Utbildningsnämnden ska samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och 
organisationer samt inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag och fastställda normer 
fördela bidrag till föreningar och organisationer. 
 
Utbildningsnämnden ansvarar för: 

• fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman 
enligt skollagen eller annan författning med undantag för det kommunala aktivitets-
ansvaret, som socialnämnden ansvarar för, 

 
• kulturverksamheten i kommunen,  

 
• kulturskolan, 

 
• registrering enligt 6 kap. 9 § spellag (2018:1138). 

 
 
Sammansättning  
 
§ 2 Nämnden  
Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Kommunfullmäktige utser bland 
ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. 
 
§ 3 Förvaltning 
Under utbildningsnämnden lyder utbildningsförvaltningen.  
 
Utbildningsnämnden ansvarar, inom sitt verksamhetsområde, för och leder arbetet som 
utförs av utbildningsförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som inför 
nämnden är ansvarig för verksamheten. Nämnden har personalansvaret inom sitt 
ansvarsområde med undantag för förvaltningschef. Förvaltningschefen är anställd av 
kommunstyrelsen och underställd kommunchefen.  
 
Nämnden får utfärda riktlinjer för utbildningsförvaltningen och dess personal. 
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