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Reglemente för bildningsnämnden
Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt
nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och
arbetsformer.
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REGLEMENTE FÖR BILDNINGSNÄMNDEN
antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2020 § 213.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller
bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora
kommun. En avvikande bestämmelse i detta reglemente tar över i förhållande till det
gemensamma reglementet.
BILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER
1§
Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn,
ungdom och vuxna i enlighet med skollagen (2010:800), 2 kap. 2 §, samt inom yrkeshögskola i
enlighet med förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 2 kap. 3 §.
Nämnden handhar uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service för funktionshindrade
(LSS), 9 § punkt 7 - korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov.
I bildningsnämndens ansvarsområde ingår dessutom verksamheterna kultur- och fritid,
kulturskola, kostenhet samt biblioteksverksamhet.
Det åligger bildningsnämnden att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med
myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.
2§
Vad som avses med skolväsendet framgår av skollagen (2010:800), 1 kap 1 §. Utbildning inom
skolväsendet anordnas av det allmänna och enskilda. Vilka skolformer som kommunen är
huvudman för framgår av skollagen 2 kap. 2 §, se * nedan.
Skolväsendet omfattar skolformerna
– Förskola*
– Förskoleklass*
– Grundskola*
– Grundsärskola*
– Specialskola
– Sameskola
– Gymnasieskola*
– Gymnasiesärskola*
– Kommunal vuxenutbildning*
– Särskild utbildning för vuxna*
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I skolväsendet ingår också fritidshem*, som kompletterar utbildningen i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.
Utöver förskola och fritidshem kan kommunen erbjuda pedagogisk omsorg i hemmet och
pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Som ett komplement till förskolan och pedagogisk
omsorg erbjuds öppen förskola vid familjecentralen.
Bildningsnämnden ansvarar utöver detta för kommunens utbud av yrkeshögskoleutbildningar,
elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och har det kommunala aktivitetsansvaret (KAA –
kommunalt aktivitetsansvar för ungdom som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort
sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning).
3§
Bildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter i skollagen vad gäller enskilda huvudmän
som bedriver verksamhet i kommunen.
4§
Bildningsnämnden har till uppgift att stimulera och verka för ett rikt kultur-, idrott- och friluftsliv
i kommunen. I uppdraget ingår att samordna och utveckla kultur- idrott- och friluftsliv genom
möten och olika arrangemang, vara en samtalspartner för aktiva människor och eldsjälar och
ansvara för mötesplatser där människor får en möjlighet att själva utöva eller uppleva olika
kulturella uttryck, idrotter och friluftsverksamheter. I uppdraget ingår att utdela kulturpris och
ledarpris, fördela föreningsbidrag och konstsnöbidrag. Hantering av tillstånd- och
registreringsprövning av lokala lotterier ingår i ansvaret. Verksamhet för barn och ungdomar är
prioriterat.
5§
Bildningsnämnden ansvarar för att förvalta kommunens kulturella verk som samlingar och
konstverk och utställningsverksamheten i kommunens kundtjänst/reception.
6§
Bildningsnämnden har delegation från kommunfullmäktige att ansvara för försäljning och övriga
avgifter inom Hedemora stadsbibliotek som inte är av principiell karaktär. Bildningsnämnden
har rätt att delegera uppgiften till tjänsteperson inom bildningsförvaltningen.
BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
7§
Bildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
8§
Inom bildningsnämnden finns två utskott:
-

-

ett kultur- och fritidsutskott, för frågor rörande allmän kultur, kulturskola,
fritidsverksamhet, öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdar) samt bidrag till föreningar
och studieförbund, som består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare och
ett arbetsutskott, för övriga ärenden, som består av tre (3) ledamöter och tre (3)
ersättare.
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