FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-12-16, §295
Gäller från och med 1 januari 2020

Reviderat reglemente för barn- och
skolnämnden
Avsnitt B
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) samt i avsnitt A ovan i detta
reglemente gäller följande bestämmelser.
Organisation
§1
Barn- och skolnämnden består av 16 ledamöter och 16 ersättare.
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskott ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Nämndens verksamhetsområde
§2
Nuvarande lydelse
Barn- och skolnämndens uppgifter
omfattar
förskolan,
förskoleklassen,
grundskolan,
grundsärskolan, fritidshemmen,
annan pedagogisk verksamhet,
samt den frivilliga kultur- och
musikskoleverksamheten.

Föreslagen lydelse
Barnoch
skolnämndens
uppgifter omfattar förskolan,
förskoleklassen,
grundskolan,
grundsärskolan, fritidshemmen
och
annan
pedagogisk
verksamhet.

Barn- och skolnämnden ska verka för att alla barn och elever i Norrtälje kommun ges
en likvärdig utbildning efter barnens och elevernas förutsättningar och behov, och att
alla skolhuvudmän ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva
utbildning.
Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning

§3
Barn- och skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet
för barn och ungdom enligt skollagen (2010:800) och tillämpliga skolförordningar.
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I barn- och skolnämndens uppgifter ingår att leda och samordna verksamheten inom
följande skolformer:


förskola,



fritidshem,



förskoleklass,



grundskola,



grundsärskola,



annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem, samt annan
pedagogisk verksamhet i form av öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, samt omsorg
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds,



andra särskilda utbildningsformer enligt skollagen som bedrivs i stället för grundskola eller
grundsärskola.
Barn- och skolnämnden fullgör kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående
verksamhet, samt som tillsynsmyndighet för den fristående verksamhet som kommunen
enligt skollagen ska utöva tillsyn över. I denna uppgift ingår att:



godkänna enskilda som huvudmän för förskola,



godkänna enskilda som huvudmän för fritidshem såvida inte uppgiften ska utföras av
Statens skolinspektion,



besluta om rätt till bidrag för annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola
eller fritidshem,



bidragsgivning, Utöva tillsyn och uppföljning av skol- och barnomsorg i alternativa
driftsformer, av förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, samt
tillsyn av pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag,



utöva insyn enligt skollagen i fristående grundskolor belägna i kommunen,



besluta om bidrag till fristående huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola
eller fritidshem enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsbelopp.
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Barn- och skolnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen för elevhälsan i
kommunal förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Där ingår också att leda och samordna
verksamheten rörande:


fullgörandet av socialnämndens ansvar för bistånd enligt 4 kap socialtjänstlagen (2001:453)
inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde, såvida uppgiften inte ska utföras av annan
nämnd.
Barn- och skolnämnden ska:


verka för en helhetssyn på omsorgen och utbildningen för barn och elever.

Allmänna uppgifter
§4
Barn- och skolnämnden ansvarar för;
Nuvarande lydelse
 den kommunala kultur- och
musikskoleverksamheten,

Föreslagen lydelse

 förvaltning av donationer som lämnats till nämnden. Kommunstyrelsen har dock rätt att
besluta om föreskrifter för nämndens donationsförvaltning.
Delegering från fullmäktige
§5
Barn- och skolnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
 uttagande av avgifter enligt av fullmäktige bestämd barnomsorgstaxa, annan taxa eller
riktlinjer inom nämndens verksamhetsområde,
 korttidsuthyra lokaler som nämnden nyttjar i den mån inte uppgiften ska utföras av annan
nämnd. Med korttid avses tid understigande 7 timmar.

SLUT avsnitt B.

