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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 124. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt
skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar även för uppdragsutbildning, svenskundervisning
för invandrare, flyktingmottagning och har det samordnande samt övergripande ansvaret för
kommunens integrationsarbete.
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för flyktingmottagning, introduktion, bosättning
inom gällande lagstiftning och ekonomiskt bistånd för individer inom etableringslagstiftningen
samt utbildning för ensamkommande barn som studerar vid gymnasiet eller ingår i KAA.
Socialnämnden ansvarar för bosättning och ekonomiskt bistånd för ensamkommande barn.
Kultur- och utbildningsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för
kultur- och fritidsverksamhet samt för kulturskola. Nämnden ansvarar även för kommunens
verksamhet inom turism, besöksnäring och evenemang samt är arbetslöshetsnämnd enligt
lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
2 § I kultur- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland annat att
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 i samråd med barn- och ungdomsnämnden ansvara för kommunens
biblioteksverksamhet,
 ansvara för verksamheten vid Alingsås museum,
 ansvara för kommunens konsthall,
 ansvara för konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader och inköpa
konstverk till kommunens förvaltningar samt svara för vård och underhåll av
denna konst,
 ansvara för och stödja teater-, musik- och filmverksamhet,
 ansvara för uthyrning av egna lokaler och anläggningar samt fritidsuthyrning av
skolans lokaler,
 samarbeta med tekniska nämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad
skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på,
 ansvara för att ta fram riktlinjer och betala ut olika former av stöd till alla
föreningar och organisationer som bygger sin verksamhet på en öppen















demokratisk grundsyn, förutom bidrag till föreningar inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet,
i samarbete med föreningar och organisationer och övriga nämnder arbeta med
förebyggande barn- och ungdomsverksamhet,
ansvara för kommunens tillståndsgivning enligt spellagen (2018:1138),
ansvara för kommunens vänortsverksamhet,
i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden följa alla plan-, bygg- och
kulturmiljöfrågor med anknytning till nämndens ansvarsområde,
medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
ansvara för information om nämndens verksamhet,
fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde,
ansvara för skötsel av kommunens EU-bad,
ansvara för den fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i Gräfsnäsparken samt
dess utveckling som rekreations- och turistdestination,
ansvara för den överordnade verksamheten i Alingsåsparken,
arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
arbeta med att effektivisera administrationen samt
arbeta för en utveckling av brukarinflytande.

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Kultur- och utbildningsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
 taxor och avgifter för de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde,
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Kultur- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under kultur- och utbildningsnämnden lyder kultur- och utbildningsförvaltningen.

