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Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tranås kommun


Inledning
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, i annan lagstiftning samt i
”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tranås kommun”, gäller bestämmelserna i
detta reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden benämns i detta dokument som nämnden eller barn- och
utbildningsnämnden.

Huvudreglemente och nämndspecifikt reglemente
I huvudreglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Tranås kommun framgår sammansättning
av och arbetsformer för alla nämnder samt arbetsordning för arbetsutskott.
Det som regleras speciellt för barn- och utbildningsnämnden och dess utskott framgår i detta
nämndspecifika reglemente.

§ 1 Barn- och utbilningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde
Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer barnoch utbildningsnämnden. Nämnden är huvudman och/eller myndighet inom nedan angivna
ansvarsområden och ansvarar för att fullgöra de uppgifter som följer av vid varje tid gällande
lagstiftning eller annan författning, såsom skollagen, hälso- och sjukvårdslagen etc. inom
ansvarsområdet.
Nämnden ska för kommunens räkning ansöka om och uppbära statsbidrag, som enligt gällande
författningar utgår för verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Nämnden har till uppgift att leda och samordna verksamheten, i den mån gällande författningar eller
beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat och att tillsammans med kommunstyrelsen
ansvara för ärenden om riktlinjer, principer, policydokument och uppföljning.

§ 3 Barn- och utbilningsnämndens uppgifter


Nämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet enligt skollagen
eller annan författning för skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.



Nämnden ansvarar för fritidshem, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk
verksamhet enligt skollagen.



Nämnden ska fullgör samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan
huvudman för verksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola eller motsvarande.

1

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tranås kommun



Nämnden ansvarar för att hantera frågor som är gemensamma för förskolor oavsett
anordnare.



Nämnden är systemförvaltare av kösystem med mera inom förskolan.



Nämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska del och skolpsykologverksamhet inom
hälso- och sjukvårdslagens område.



Nämnden ska bedriva kulturskola.



Nämnden är ansvariga för den kommunala skolskjutsen.



Nämnden är ansvarig för kostverksamhet förskolor.



Nämnden är ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret enlig 29 kap. 9 § skollagen



Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter för kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna.



Nämnden handhar bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom
skolans område, där detta inte ankommer på annan nämnd.



Nämnden svarar för administration av stiftelser (fonder) inom skolans område, där detta inte
ankommer på annan.



Nämnden ska avge yttrande i frågor som remitteras till nämnden samt även utan föregående
remiss följa aktuella frågor och, om nämnden finner nödvändigt, framföra sina synpunkter
till vederbörande myndighet.

Arbetsutskott
§ 4 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden kan besluta att det ska finnas ett arbetsutskott som har som
uppgift att bereda ärenden till nämnden samt utöva delegerad beslutanderätt.

§ 5 Arbetsutskottets sammansättning
Arbetsutskottet består i så fall av 3 ledamöter och 3 ersättare. Barn- och utbildningsnämndens
ordförande och vice ordförande ska tillika vara ordförande respektive vice ordförande i
arbetsutskottet. Övriga ledamöter och ersättare väljs av nämnden.
Arbetsutskottet är fulltaligt och beslutsfört när 3 ledamöter/ersättare tjänstgör. För beslutsförhet
krävs även att ledamöterna/ersättarna är överens.
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