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Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Fastställt av kommunfullmäktige 2022-06-27 § 76

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Nämndens ansvarsområde
1.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom. Här avses förskole- och fritidsverksamhet, barnomsorg
på obekväm arbetstid*), särskolan, grundskolan samt elevhälsa.

2.

Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning och
kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheten.

3.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att
samordna insatser som rör barn och ungdom.

§ 2 Delegering från kommun/ullmäktige
1.

Avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

2.

Yttranden på kommunens vägnar i ärenden som bara angår nämndens ansvarsområden och
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

3.

I beslut fastställa ändring i av fullmäktige antagen "Maxtaxa inom förskola och fritidshem"
vid varje indexhöjningstillfälle.

§ 3 Ekonomiskförvaltning
Barn- och utbildningsnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och bestämmelser i
styrdokument, som beslutats av fullmäktige.
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella
kravrutiner (ex. avstängning).
Omfördelning av medel
Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit
till nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna
beloppsramar och fastställda investeringsobjekt.

*) Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 36.
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§ 4 Lednings/unktion
I nämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
1.

Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer uppfylls
samt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt andra
styrdokument och övergripande policys.

2.

Utvecklingen av brukarinflytande.

3.

Den översiktliga planeringen av ansvarsområdet.

4.

Lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap och anpassning uppehålls vad
gäller framtida lokaler.

§ 5 Personal och organisation
1.

Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation.

2.

Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de Polices och riktlinjer
som fastställts av kommunfullmäktige.

§ 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Barn- och utbildningsnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond.
§ 7 Deltagande i sammanträde på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar närvara på distans ska senast två arbetsdagar före sammanträdet
anmäla detta till ordföranden eller till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro
får ske på distans.
Grundprinciper för deltagande på distans föreskrivs i dokumentet "Gemensamma
bestämmelser för styrelse och nämnder".

§ 8 Utskott
Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin utskottsorganisation
samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

§ 9 Arbetsformer
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och dokumentet
"Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun".

