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Utbildningsnämndens reglemente - revidering 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för utbildningsnämndens 

arbete. 

§ 1 Allmänt om utbildningsnämndens uppgifter 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdomar enligt nationella styrdokument 

inbegripet frågor som har med fristående förskolor och skolor att göra. 

Utbildningsnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som inbegrips 

i nämndens ansvarsområde. 

Utbildningsnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens uppdrag 

behövs med det övriga samhället och dess organisationer. 

Utbildningsnämndens mandat är begränsat genom att kommunstyrelsen fått 

befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas verksamhet i 

den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Utbildningsnämndens uppdrag  

Utbildningsnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Förskola och pedagogisk omsorg. 

 Förskoleklass. 

 Grundskola och grundsärskola. 

 Gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 Kommunal vuxenutbildning. 

 Fritidshem. 

 Elevhälsa. 

 Öppna förskolan. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av utbildningsnämnden ska vara tillräckligt 

beredda och hela utbildningsnämnden ska ha tillgång till beslutsunderlaget 

senast fem arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att ärenden och 

handlingar kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt god tid så ska 

utbildningsnämnden inför varje år när beslut fattas om sammanträdesdatum 

även besluta om hur lång tid före ett sammanträde ärenden och handlingar 

ska lämnas in till kansliet. Huvudregeln är att inget ärende som lämnats in 

efter beslutat inlämningsdatum får tas upp på dagordningen. Ordföranden får 

i undantagsfall besluta att ta med ett ärende som inte lämnats in i tid om 

ärendet är mycket brådskande. 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att besluta i följande 

grupper av ärenden. 
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 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 

mål och ärenden där utbildningsnämnden för kommunens talan. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till utbildnings-

nämndens förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

 Besluta om ersättningar till fristående förskolor och skolor. 

§ 5 Utbildningsnämndens förhållande till den gemensamma 
förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Utbildningsnämnden 

har full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen 

ska ta hänsyn till utbildningsnämndens behov och synpunkter när det gäller 

förvaltningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med 

vilken kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar 

utbildningsnämnden om detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören 

är ansvarig för att utbildningsnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 

kommunens olika verksamheter. 

Den breda budgetberedningen ska ange övergripande inriktning på 

budgetarbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 

kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Utbildningsnämndens 

presidium ingår i den breda budgetberedningen och för där 

utbildningsnämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Utbildningsnämnden ska följa de anvisningar de får av kommunstyrelsen för 

hur uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska lämnas. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommun-

fullmäktige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i juni respektive oktober. 

§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom 
utbildningsnämndens område 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 

uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
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Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 

Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 

den anser behöver vidtas. Om utbildningsnämnden inte följer de råd eller 

anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör utbildningsnämndens verksamhet. Om frågan gäller något 

som ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör 

utbildningsnämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett ärende 

till kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till 

utbildningsnämnden.  

§ 9 Utbildningsnämndens sammansättning 

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Utbildningsnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland utbildningsnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i utbildningsnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

utbildningsnämnden får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, 

kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i 

arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens eget 

deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Utbildningsnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar utbildningsnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

utbildningsnämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden, förste vice ordföranden och andre 

vice ordföranden regleras i kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden, förste vice ordföranden och 
andre vice ordföranden  

Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice 

ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan ledamot till att vara 

ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills 

den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 
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§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att tjänstgöra i 

ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av tur-

ordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och 

som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in 

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 14 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 15 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 

tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Ordförande avgör om ledamot eller tjänstgörande ersättare ska få lämna 

protokollsanteckning. 

§ 16 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

§ 17 Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 

om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som utbildningsnämnden 

bestämmer. Sammanträde kan, om utbildningsnämnden så beslutar, vara 

offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 
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§ 19 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Kommunen ställer den utrustning som behövs för att kunna läsa 

handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så länge de innehar 

sina uppdrag.  

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 

sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice 

ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten 

göra det. 

§ 20 Deltagande på distans 

Utbildningsnämnden 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till utbildningsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

Utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden. 

§ 21 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 22 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 23 Delgivning 

Delgivning med utbildningsnämnden sker med ordföranden, kommun-

direktören eller annan anställd som utbildningsnämnden bestämmer. 
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§ 24 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utbildningsnämnden 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av förste vice 

ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av 

kommundirektören eller annan anställd som utbildningsnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer utbildningsnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 

§ 25 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Utbildningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och 

föreskrifter som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller 

annars publiceras på kommunens hemsida. 

§ 26 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till utbildnings-

nämnden för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att utbildningsnämnden kan fatta beslut 

inom 6 månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden av mer 

komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, dock inte 

längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslags-

ställaren underrättas och utbildningsnämnden får ge förslagsställaren 

möjlighet att delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Utbildningsnämnden ska i tid lämna 

underlag för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 27 Utskott 

Utbildningsnämnden får inrätta de utskott som nämnden anser behövs. 

 

§ 28 Delegering 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan ärenden som inte omfattas av 

delegationsförbud enligt kommunallagen delegeras till ledamöter och 

ersättare i nämnden, utskott, presidiet eller till anställda i kommunen. 

 


