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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och verksamhetsområden 

som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, ansvarar för. Alla reglementen antas av 

kommunfullmäktige, som därigenom delegerar ansvar och befogenheter till 

nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det utgör 

grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som dokument tjänar 

därmed varje reglemente som ett gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner 

som förtroendevalda i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de samma för 

samtliga nämnder. 
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Kultur- och utbildningsnämndens uppgifter 

Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till kultur-och 

utbildningsnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses som portalparagrafer. 

Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena kommun. Kultur-och 

utbildningsnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av kultur- och utbildningsnämndens uppdrag värna ett 

helhetsperspektiv. 

Utbildning  
1 § Kultur och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, öppen förskola, 

förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för 

invandrare samt skolskjuts enligt skollagen (2010:800). Kultur- och 

utbildningsnämnden är enligt skollagen tillstånds- och tillsynsmyndighet över förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, vars huvudman kommunen har 

godkänt. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för elevresor i gymnasieskolan 

enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110). 

Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

Kultur och fritid 
2 § Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 

bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för 

registreringslotterier enligt spellagen (2018:1138). 

Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. kulturskolans verksamhet 

2. kommunal kultur- och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna 

3. kommunala kultur- och fritidsarrangemang för barn, ungdomar och vuxna 

4. samverkan med utomstående aktörer inom kultur- och fritidsområdet 

5. kommunens bidrag till idéburen och ideell sektor samt bidrag till verksamhet 

inom social sektor  

6. beslut om samt utdelning av kommunens kulturstipendium, fritidsstipendium och 

diplom för särskild uppskattning 

7. simhallens verksamhet 

8. bokning av sporthall, idrotts- och samlingslokaler på Sankt Persskolan, 

Katarinaskolan och Petrus Magni skola, ishallen och simhallen.  
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9. kommunens konst avseende köp, förvaltning, förteckning och försäljning, 

10. kommunens hantering av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, 

till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. 

Arbetsmarknad och integration 
3 § Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för samordning av etablering av 

nyanlända enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

(2010:197). Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för det kommunala 

aktivitetsansvaret enligt skollagen.  

Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. kommunens arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder 

2. kommunens förstegsverksamhet. 

Personal-, budget- och verksamhetsansvar 
4 § Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för personal, budget och 

verksamhetsfrågor inom de ansvarsområden som ges av detta reglemente, eller som på 

annat sätt har beslutas om av kommunfullmäktige.  

Övrigt 
5 § Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för yttranden till extern part eller 

myndighet i ärenden som berör nämndens ansvars- eller verksamhetsområden. 

 

 


