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Kommungemensamt reglemente samt nämndspecifikt
reglemente för UN
Förslag till beslut
Utbildningsnämnder beslutar att skicka yttrandet till kommunstyrelsen
Ärendet
I enlighet med 6kap 32 § Kommunallagen (1991:900) ska fullmäktige utfärda
reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller
annan författning skall handha. Fullmäktige skall, om inte något annat är särskilt
föreskrivet, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Fullmäktige får
uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs. Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av
en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Om
ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en nämnd vars
verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. Nämnderna skall var och
en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat på remiss för att
kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av Bollebygds kommuns
nämndsreglementen. Översynen har resulterat i att ett förslag för kommungemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun har tagits
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fram. Samtidigt har det tagits fram reglementen för varje enskild nämnd som innehåller
specifika bestämmelser för respektive nämnd. Översynen ska också ha tagit sikte på
språkliga och juridiska uppdateringar och ett sammanhållet regelverk för nämnderna i
kommunen.
Utbildningschef Annelie Fischer har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag


Kommungemensamt reglemente för Kommunstyrlsen och övriga nämnder i
Bollebygds kommun, 2020-10-12



Reglemente för utbildningsnämnden, 2019-09-13



Yttrande Kommungemensamt reglemente , 2020-11-22



Tjänsteskrivelse Kommungemensamt reglemente samt nämndspecifikt
reglemente för UN, 2020-11-22

Skickas till
Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer
Utbildningschef

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-22

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

3 (3)

E-post
kommunen@bollebygd.se

