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Nämndspecifikt reglemente för utbildnings-, kultur- och 

fritidsnämnden 
 

Detta nämndspecifika reglemente gäller tillsammans med nämndgemensamt 
reglemente för Öckerö kommun.  
 
Det nämndspecifika reglementet och det nämndgemensamma reglementet tydliggör 
tillsammans nämndens verksamhet och arbetsformer samt den behörighet som 
nämnden har tilldelats från kommunfullmäktige.  
 
Om det specifika reglementet innehåller bestämmelser som står i konflikt med 
bestämmelser i det nämndgemensamma reglementet så ska det specifika reglementet 
ha företräde.  
 

 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
 
§ 1 Allmänt om nämndens uppgifter 

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden ska inom sina verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det 
kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut – har beslutat att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
 

§ 2 Nämndens övergripande verksamhet 

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden är huvudman för och ansvarar enligt skollagen och 
andra skolförfattningar för att tillhandahålla och fullgöra kommunens uppgifter inom den 
offentliga skolverksamheten och har att enligt gällande regelverk fullgöra kommunens 
uppgifter och myndighetsutövning vad gäller; 
 



  
 

• Förskola  

• Förskoleklass  

• Grundskola  

• Grundsärskola  

• Gymnasieskola  

• Gymnasiesärskola  

• Kommunal vuxenutbildning  

• Fritidshem  

• Annan pedagogisk verksamhet  

• Kulturskola  

• Icke skolpliktiga ungdomar (det kommunala aktivitetsansvaret)  

• Fritidsgårdsverksamhet 

• Biblioteksverksamhet  

• Allmän kulturverksamhet 

• Demokrativerksamhet inriktat mot ungdomar  

• Föreningsstöd 
 
Nämnden ska även ansvara i egenskap av myndighet, i enlighet med skollagstiftningen, för 
finansiering och tillsyn av ansvarsområden som bedrivs av fristående huvudmän.  
 
 

§ 3 Ansvar och rapporteringsskyldighet  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller 
förordning samt bestämmelser i reglemente.  
 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från kommunstyrelsen, regelmässigt till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och 
den ekonomiska ställningen under budgetåret. 
 
 
§ 4 Nämndens sammansättning 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Beslut om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring fattas av kommunfullmäktige inför 
varje ny mandatperiod.  
 
 

§ 5 Förvaltning av nämndens uppgifter 

Under nämnden lyder utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen som ska bereda och 
verkställa nämndens beslut samt fatta vissa beslut som faller inom nämndens 
verksamhetsområde genom lagstiftning och som delegerats till förvaltningen från nämnd.  
 
 
 
 



  
 

§ 6 Närvaro vid nämndens sammanträde 

Vid nämndens sammanträde får, i den mån ej nämnden för särskilt fall annat beslutar, 
tjänstepersoner vara närvarande.  
 
Förvaltningschefen har närvaro- och yttranderätt i nämnden.  
 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
 


