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Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och i kommun-
gemensamt reglemente för nämnderna gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Nämndens uppgifter 

Allmänt om barn- och utbildningsnämndens uppgifter 

1 § 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för 
alla barn och ungdomar 1 - 20 år vad avser förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola samt för elevhälsa. Barn- och utbildningsnämnden 
ansvarar även för kommunens vuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna, kommunens aktivitetsansvar om icke skolpliktiga ungdomar, 
arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser samt 
mottagning och insatser för nyanlända. Barn- och utbildningsnämnden 
har vidare tillsynsansvar för fristående enheter inom förskola, fritids-
hem och pedagogisk omsorg. 

Uppgifter med hänvisning till författning 

2 §  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de uppgifter som 
kommunen har enligt följande lagar och förordningar: 

1. Skollagen (2010:800) 

2. Skolförordningen (2011:185) 

3. Lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för 
vissa elevresor 

4. Förordningen (1991:1120) om kommunernas skyldighet att 
svara för vissa elevresor 

5. Lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall  

6. Förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom 
skolväsendet 

7. Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 

8. Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser 

9. Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning  

10. Förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning 
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11. Lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare 

12. Lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare 

13. Förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare 

14. Förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

15. Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. vad 
avser kommunens uppgift att efter anvisning från 
Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte 
är folkbokförda här i landet. 

16. Förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 

vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 

Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 

eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte 

är folkbokförda här i landet. 

 

Övriga uppgifter 

3 §  

Barn- och utbildningsnämnden har strategiskt ansvar och samordnings-
ansvar för arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för: 

1. Samordning av kommunens integrationsfrågor 

2. Feriearbete 

 
Arbetslöshetsnämnd 

4 §  

Barn- och utbildningsnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen 
(1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Sammansättning 

Nämnden 

5 §  

Barn- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Utskott 
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6 §  

Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Presidierna för kommunstyrelsen och socialnämnden ska vara ständigt 
adjungerade i arbetsutskottet i ärenden gällande frågor som den 
samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor har hand om, med rätt att 
närvara, delta i överläggningar och få sin mening antecknad i 
protokollet. 

___________________ 


