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REGLEMENTE FÖR BARN– OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i det av kommunfullmäktige antagna
allmänna nämndreglementet gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens sammansättning
§1
Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år från den 1 januari året efter
det att val av kommunfullmäktige har ägt rum i riket.
Ansvarsområde och uppgifter
§2
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn
och unga inom grundskolan, grundsärskolan samt förskole- och fritidshemsverksamheten.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt LSS § 9, punkt 7, avseende korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov.
Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för bl.a.
- information till allmänheten om den egna verksamheten
- arbetet med att reformera regelbeståndet
- arbetet med att effektivisera verksamheten
- utvecklingen av medborgarinflytandet
Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i
detta reglemente.
Nämnden skall se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig.
Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Nämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter
för att erhålla största möjliga kommunnytta.
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.
Delegering från fullmäktige
§3
Nämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
- själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde
och därvid träffa överenskommelse om betalning av fordran, ingå förlikning, antaga ackord eller
sluta annat avtal
- medge nedsättning eller befrielse från avgift för plats i förskole- och fritidshemsverksamhet
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Utskott
§4
Inom nämnden skall finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
Nämnden utser ordförande, ledamöter och ersättare.
Sammanträde med utskott
§5
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga
ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden, som skall avgöras av
nämnden i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs.
Ersättares tjänstgöring i utskott
§6
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en
ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast
förrättas.

