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Reglemente för nämnden för utbildning, kultur 
och fritid 
Reglementet för nämnden för utbildning, kultur och fritid gäller tillsammans med 
nämndgemensamt reglemente för Härryda kommun. Reglementet för nämnden 
har företräde framför det nämndgemensamma reglementet.  

Övergripande uppgifter  
1 §  

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom utbildning, kultur och 
fritid. 

2 §  

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att fullmäktiges uppdrag 
verkställs och följs upp. Därutöver fullgör nämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

Verksamhetsområde 
3 §  

Nämnden för utbildning, kultur och fritid fullgör kommunens uppgifter enligt 
lagar och förordningar inom utbildningsområdet samt vad gäller 
biblioteksverksamhet. Vidare ansvarar nämnden för kommunens verksamhet inom 
kultur och fritid.   

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar därmed för bland annat 
följande: 

• Förskola 
• Förskoleklass  
• Grundskola  
• Fritidshem 
• Annan pedagogisk verksamhet  
• Särskola  
• Gymnasium  
• Barn- och elevhälsa 
• Kulturverksamhet  
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• Kulturskola  
• Bibliotek  
• Fritidsverksamhet  
• Föreningsstöd  
• Friluftsliv och friluftsanläggningar  

Övriga uppgifter 
4 § 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för utbildning, kultur och fritid med 
begränsning av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), KL, att besluta i de fall 
fullmäktige inte bestämt att annan nämnd ska fullgöra uppgifter inom nedan 
angivna områden i följande ärenden:  

• besluta om taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse inom 
nämndens verksamhetsområde, 

• besluta om kulturstipendium, kulturpris, årets föreningsprofil, HBTQI-pris 
samt hedersomnämnande HBTQI.    

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
5 § 

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska kontinuerligt rapportera till 
fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret. 

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska överlämna redovisning till 
kommunstyrelsen inför upprättande av kommunens årsredovisning.  

Nämndens arbetsformer 
Nedan regleras nämndens specifika arbetsformer. Ytterligare bestämmelser finns i 
det kommungemensamma reglementet. 

Nämndens sammansättning  
6 §  

Nämnden för utbildning, kultur och fritid består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 
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Närvarorätt  
7 §   

Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.  

Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndens sammanträden i enlighet med 
vad som följer av 7 kap. 10-19 §§ KL. Vid behandling av ärenden där 
personalföreträdare har närvarorätt har dessa även rätt att delta i överläggningen 
men inte i besluten.   

Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
Närvarorätten medför inte någon rätt att delta i överläggningarna eller besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden som hålls inom stängda dörrar.  

Behörighet att föra kommunens talan 
8 § 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden 
som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden 
träffa förlikning med bindande verkan för kommunen. 
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