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Reglemente för utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Förslag till reglemente för utbildningsnämnden antas, och börjar gälla från 2021-04-01.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av Bollebygds kommuns
nämndreglementen. Översynen har resulterat i att ett kommungemensamt reglemente
för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun tagits fram. Samtidigt har
det tagits fram reglementen för varje enskild nämnd som innehåller specifika
bestämmelser för respektive nämnd. Översynen har även tagit sikte på språkliga och
juridiska uppdateringar och ett sammanhållet regelverk för nämnderna i kommunen. Med
det kommungemensamma reglementet och de nämndspecifika reglementen som har tagit
fram uppnås en utformning av reglementena som är enhetlig, både språkmässigt och
layout-mässigt. Syftet med utformningen är också att när reglementsändringar berör alla
nämnder behöver bara ett reglemente (det kommungemensamma) ändras istället för alla
reglementena. Förhoppningen är att med det nya upplägget skapa en tydlig reglering av
respektive nämnds verksamhetsområde och arbetsformer för nämnderna.
Förslag till kommungemensamt reglemente och respektive nämndspecifikt reglemente har
remitterats till nämnderna i Bollebygds kommun. Sedan nämnderna yttrat sig har ett
slutligt förslag till både kommungemensamt reglemente och nämndspecifika reglementen
utarbetats. Alla reglementen redovisas var för sig, som egna ärenden.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2020-12-14, § 78, och i
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yttrandet lämnas följande synpunkter kring förslaget till nämndspecifikt reglemente:
Ett område som inte återfinns i någon nämnds reglemente är besöksnäring. Frågan har
aktualiserats i och med att nuvarande kultur- och fritidschef slutar och därmed har ansvar
och skötsel för vandringsleder lyfts fram som ett område som har hanterats inom dennes
uppdrag men det finns inte reglerat i utbildningsnämndens nuvarande reglemente. I
utbildningsnämndens reglemente finns uttalat ansvar för bibliotek och föreningsliv men
det är en tolkningsfråga eller tveksamt om ansvar för vandringsleder ingår i det. Som
huvudman för bland annat avfallshantering, rastplatser och annan infrastruktur är en
kommun ofta avgörande för en fungerande besöksnäring. Kommuner är vanligtvis också
en del i besöksmålet eftersom man driver och äger anläggningar, muséer, förvaltar naturoch
kulturmiljöer, anordnar evenemang etcetera som ofta utgör viktiga reseanledningar för
besökarna. Besöksnäringen är också den näring som i allra störst utsträckning möter
kommunen som myndighet, i tillstånd- och tillsynsfrågor. Kommuner och regioner kan
också arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som kompetensutveckling,
nätverksarbete och att driva samverkansprocesser. Kommunstyrelsen har ansvar enligt
reglemente för näringsliv.
Om det i näringslivsfrågor förutsätts ingå besöksnäring bör detta förtydligas. Om så inte
är fallet utan besöksnäring är en del som tydligt ska vara en egen del bör ansvar för turism
och besöksnäring införlivas i någon nämnds reglemente, förslagsvis kommunstyrelsens
reglemente. Turism och besöksnäring finns idag inte budgeterat i någon nämnd. Oavsett
vilken nämnd som ska ansvara för turism och besöksnäring måste ambitionsnivån för
densamma beslutas om och i samband med det måste budget avsättas i motsvarande grad.
Ytterligare ett område som inte finns nämnt i något reglemente är kultur. Kommuner
ansvarar för en stor del av den vardagsnära kulturen. Det handlar om att ge invånarna
möjlighet att kunna ta del av kultur. Utbildningsnämnden ser att det skulle vara ett
ansvarsområde som faller väl in i nämndens övriga ansvar kring bibliotek och kulturskola.
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Av yttrandet framgår även som en allmän reflektion att hänvisningar till lagar bör
förtydligas. För laghänvisningar ska hela namnet på lagen inklusive SFS-nummer skrivas
ut vid första hänvisningen, exempelvis skollag (2010:800).
Kommunstyrelseförvaltningen ser inga problem med att ändra i förslaget till
nämndspecifikt reglemente utifrån utbildningsnämndens synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningen delar även nämndens uppfattning att ansvarsområdet
kultur faller väl in i nämndens nuvarande ansvar för bibliotek och kulturskola.
Reglementet ändras även i denna del.
Avseende ansvaret för turism och besöksnäring delar kommunstyrelseförvaltningen
nämndens uppfattning att delarna lämpligtvis borde ingå i kommunstyrelsens reglemente,
och kommer förslagsvis att föras in där.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för utbildningsnämnden i Bollebygds kommun, daterat 2021-01-27
Skickas till
Utbildningsnämnden, kommunsekreterare

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Suzanna Bengtsson

Förvaltningschef
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