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Reglemente för bildningsnämnden i Kinda kommun
Inledning
Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för
bildningsnämnden.

§ 1 Verksamhetsområde
Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:



















förskola
förskoleklass
grundskola
grundsärskola
fritidshem
gymnasieskola
mottagande till gymnasiesärskola
annan pedagogisk verksamhet
kommunal vuxenutbildning
särskild utbildning för vuxna
uppdragsutbildning
yrkeshögskola
kommunala aktivitetsansvaret
kulturskola
fritidsgård
arbetsmarknadsinsatser
integrationssamordning
flyktingmottagande

Nämnden ska:
 ansvara för det strategiska arbetet och följa utvecklingen såväl lokalt, regionalt, nationellt
som internationellt och arbeta för en ökad samverkan,
 ansvara för ekonomi och måluppfyllelse och arbeta efter kommunens styr‐ och
kvalitetsmodell samt fastställd budgetprocess,
 följa kommunens styrande dokument,
 fullgöra de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter,
 administrera kommunens feriearbeten för ungdomar,










arbeta för samverkan mellan skola och arbetsliv,
besluta om köregler inom barnomsorgen,
erbjuda, i första hand, alla barn och ungdomar från förskola till gymnasieskola möjlighet att
utöva olika former av kultur inom kulturskolan,
erbjuda elever inom högstadiet och gymnasiet, till och med år 1, en trygg mötesplats genom
fritidsgårdsverksamhet,
ansvara för arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av arbetsförmedlingens
aktiva insatser, där insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas
möjligheter att bli självförsörjande,
samordning och insatser för att uppnå integration i samhället samt verka för individens
självförsörjning,
samordning och insatser för ett sammanhållet flyktingmottagande.

§ 2 Lagar
Vad som anges i § 1 ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen, hälso‐ och
sjukvårdslagen samt övriga, till verksamhetsområdet hörande, författningar.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde.

§ 3 Personal
Bildningsförvaltningen ansvarar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och administrativ service.
§ 4 Sammansättning
Bildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

