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Datum

Diarienummer

2019-05-15

KS 2018/987

REGLEMENTE FÖR BILDNINGSNÄMNDEN
Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige 2019-XX-XX

Bildningsnämndens uppgifter och ansvarsområde
§1
Bildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller


förskola,



förskoleklass,



grundskola,



grundsärskola,



specialskola,



fritidshem,



gymnasieskola,



gymnasiesärskola,



annan pedagogisk verksamhet,



vissa särskilda utbildningsformer,



uppdragsutbildning inom nämndens ansvarsområde,



att fullgöra samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till
annan kommunal eller fristående huvudman inom ovan angivna
utbildningsformer,



elevhälsans medicinska- och psykologiska del inom ramen för Hälsooch sjukvårdslagens område, såsom vårdgivare,



kosthantering inom nämndens ansvarsområde och övergripande
kostsamordning för kommunala enheter samt



att administrera stiftelser (fonder) inom nämndens område, där detta
inte ankommer på annan.

Bildningsnämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens
uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
Från bildningsnämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det
ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan
nämnd eller styrelsen.
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§2
Inom nämndens ansvarsområde ska bildningsnämnden, i enlighet med de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt beträffande resurser, mål,
inriktning, omfattning och kvalitet samt de föreskrifter som kan finnas i lag
eller förordning och bestämmelser i detta reglemente

1.

se till att verksamheten bedrivs i enlighet därmed,

2.

följa och driva utvecklingen,

3.

vidta de åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar
påkallar,

4.

lämna begärda yttranden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,

5.

ange mer detaljerade mål och förutsättningar för förvaltning och
verkställighet av nämndens uppgifter,

6.

till kommunstyrelsen upprätta förslag till budget,

7.

utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget fastställa internbudget,

8.

utfärda anvisningar för den ekonomiska förvaltningen,

9.

utfärda övriga tillämpningsanvisningar som behövs i verksamheten samt

10. informera om nämndens verksamhet i kommunen.
Processbehörighet
§3
Bildningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla
mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde med rätt att
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning
och sluta avtal om inte någon annan ska göra det på grund av beslut av
fullmäktige.

Inskränkning av nämndens uppgifter och ansvarsområde vid
extraordinär händelse
§4
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare utgör
krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden träder i funktion i samband med en
extraordinär händelse. Krisledningsnämnden kan då besluta om att överta
verksamhetsansvar och beslutanderätt från bildningsnämnden i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens
art och omfattning. Krisledningsnämndens ska besluta om att
beslutsbefogenheterna ska återgå till bildningsnämnden så snart
förhållandena medger det.

Rapporteringsskyldighet
§5
Bildningsnämnden ska på sätt som kommunfullmäktige bestämmer
rapportera till fullmäktige hur nämnden fullgjort sitt uppdrag.
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Nämndens sammansättning
§6
Bildningsnämnden består av sju ledamöter och nio ersättare.

Förvaltning
§7
Under bildningsnämnden lyder bildningsförvaltningen.

