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Reglemente för Barn- och Utbildningsnämnden
1§

För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns
nämnder.
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag
2§

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg. Nämnden ansvarar också för särskolan och den kommunala
kulturskolan.
Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar:
- förskoleverksamhet
- skolbarnomsorg
- allmän förskola
- förskoleklass
- grundskola
- särskola
- ungdomsgymnasium
- aktivitetsansvar för ungdomar som avslutat skolgång men inte fyllt 20 år
- svenskundervisning för invandrare i grundskolan
- hemspråksundervisning i grundskolan
- modersmålsstöd i förskolan
- kulturskola
- ungdomsmottagning
- familjecentral
Delegering från kommunfullmäktige
3§

Barn och utbildningsnämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
-

nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt och efter kommunstyrelsens hörande
inom sitt verksamhetsområde, där det ankommer på nämnden att föra
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
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-

internkommunala ersättningar för förskola, förskoleklass, grundskola och
fritidshem
ha rätt att revidera barnomsorgens tillämpningsföreskrifter för
barnomsorg och skolbarnomsorg
ha rätt att revidera rese- och inackorderingstillägg för gymnasieelever

Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Antal ledamöter och ersättare
4§

Barn- och utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Ordförandens uppgifter
5§

Det åligger barn- och utbildningsnämndens ordförande att
-

-

närmast under barn- och utbildningsnämnden ha uppsikt över nämndens
förvaltning
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
inom det offentliga skolväsendet och inom förskole- och
fritidsverksamheten liksom effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor.
Främja samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunens
övriga nämnder
Representera barn- och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar
annat i ett särskilt fall.

Offentliga sammanträden
6§

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Offentliga
sammanträden får ej hållas vid behandling av ärenden som avser
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av
sekretess.
_____
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