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R
Reglem
mente fö
ör barn
n- och utbildn
ningsn
nämnde
en
Fastställt av kommunful
k
llmäktige 20
016-04-12 § 36

Utövver det som
m föreskrivss om nämn d i kommu
unallagen gäller bestäm
mmelserna
a i detta
regleemente.

§1 N
Nämndenss ansvarso
område
1.

B
Barn- och utbildningsn
u
nämnden fulllgör komm
munens uppg
gifter inom ddet offentlig
ga
sskolväsendeet för barn, ungdom occh vuxna. Här avses förrskole- och fritidsverkssamhet,
ssärskolan, grundskolan
g
n, gymnasieeskolan, kom
mvux, svensska för invan
andrare samtt
eelevhälsan.

2.

N
Nämnden ansvarar
a
för att verksam
mheten utförrs inom ram
men för gällaande lagstifftning och
kkommunfulllmäktiges målsättninga
m
ar för verkssamheten.

3.

B
Barn- och utbildningsn
u
nämnden occh socialnäm
mnden har ett gemensam
mt ansvar för
fö att
ssamordna innsatser som
m rör barn occh ungdom.

§2 D
Delegeringg från kom
mmunfullm
mäktige
1.

A
Avgifter inoom nämndeens verksam
mhetsområdee inom de riiktlinjer som
m fullmäktig
ge fastställt.

2.

Y
Yttranden på
p kommuneens vägnar i ärenden so
om bara ang
går nämndeens ansvarso
områden
ooch som intte är av prin
ncipiell beskkaffenhet eller annars av
a större vikkt.
I beslut fasttställa ändring i av fullm
mäktige anttagen ”Max
xtaxa inom fförskola och
h
ffritidshem” vid varje in
ndexhöjninggstillfälle.

3.

§3 E
Ekonomissk förvaltniing
Barnn- och utbilddningsnämn
nden skall haa budgetanssvar inom de
d ramar, occh bestämmelser i
styrddokument, som
s
beslutatts av fullmääktige.
I upppgiften ingåår bland ann
nat att vidta åtgärder vid
d utebliven betalning uutöver generrella
kravrrutiner (ex. avstängning).
fördelning av
a medel
Omfö
Barnn- och utbilddningsnämn
nden äger räätt att själv omfördela
o
sina medel ssom fullmäk
ktige
anslaagit till näm
mnden, inom
m den budgeeterade verk
ksamhetsvolymen och uutifrån av fu
ullmäktige
angivvna beloppssramar och fastställda iinvesteringssobjekt.
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§4 L
Ledningsffunktion
I näm
mndens lednningsfunktio
on ligger attt leda och samordna bland annat
1.

F
Förvaltninggens olika veerksamhetsggrenar och tillse att fulllmäktiges m
mål och rikttlinjer
uuppfylls sam
mt tillse att verksamhetten bedrivs i enlighet med
m gällandde lagstiftnin
ng samt
aandra styrdookument occh övergripaande policyss.

2.

U
Utvecklingeen av brukaarinflytande .

3.

D
Den översikktliga planeringen av annsvarsområådet.

4.

L
Lokalsituatiionen och se till att en tillfredsställlande bered
dskap och annpassning uppehålls
u
vvad gäller framtida
fr
lok
kaler.

§5 P
Personal och
o organiisation
1.

N
Nämnden har
h ansvaret för förvaltnningens organisation.

2.

P
Personalarbbetet inom nämndens
n
annsvarsområåde ska bedrrivas enligt de Polices och
o
rriktlinjer soom fastställts av kommuunfullmäktiige.

§ 6 Uppgifter enligt specciallagstifttning
Barnn- och utbilddningsnämn
nden är fonddstyrelse förr stiftelsen Oskar
O
Nilsssons donatio
onsfond.

§ 7 Utskott
Utövver de utskoott som fullm
mäktige bes lutat, utser styrelsen själv sin
utskoottsorganisaation samt väljer
v
ordförrande, vice ordförande,, ledamöter och ersättare.

§8 A
Arbetsform
mer
Näm
mndens arbettsformer reg
gleras i besttämmelsern
na i kommun
nallagen ochh dokumenttet
”Gem
mensamma bestämmelsser för styreelser och näämnder i Arv
vidsjaurs koommun”.
___________

