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Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2015. Samtidigt upphör reglementet
för barn- och ungdomsnämnden samt reglementet för gymnasienämnden.
Reglementet är därefter ändrat av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 (§ 105)
Om reglementet
Reglementet beskriver utbildningsnämndens ansvar och vad som gäller för
nämnden utöver kommunens allmänna nämndreglemente.
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Reglemente för utbildningsnämnden
Beslutat av kommunfullmäktige den 28 augusti 2014 (§ 160).
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2015. Samtidigt upphör reglementet
för barn- och ungdomsnämnden samt reglementet för gymnasienämnden.

Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för
utbildningsnämnden följande.
1§
Utbildningsnämnden har till uppgift att inom kommunen svara för
− Förskola
− Förskoleklass
− Grundskola
− Grundsärskola
− Fritidshem
− Annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800)
− Korttidstillsyn för skolungdom enligt 9 § punkt 7, lagen (1993:387) om
stöd och service för vissa funktionshindrade
− Gymnasieskola
− Gymnasiesärskola
− Studerandebostäder för gymnasieelever
− Antagningskansli för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
− Det kommunala informationsansvaret enligt 29 kap. 9 § skollagen
(2010:800)
− Fritidsgårdar
Nämnden svarar härvid även för myndighetsbeslut inom sina ansvarsområden,
dock inte sådana myndighetsbeslut som enligt reglemente ankommer på tekniska
nämnden (beviljande av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola samt beviljande av periodkort för
kollektivtrafikresor för gymnasieelever).
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2§
Nämnden svarar för den medicinska delen av elevhälsan enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).
3§
Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av enskilda förskolor och pedagogisk
omsorg, godkännande av enskilda förskolor samt rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg. Nämnden ansvarar även för tillsyn samt godkännanden av de fritidshem
som inte Skolinspektionen ansvarar för.
4§
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning,
ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. Detta gäller även när vården
av en kommunal angelägenhet med stöd av 35 § allmänna nämndreglementet har
lämnats över till någon annan.
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