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Reglemente för utbildningsnämnden
Avsnitt B
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) samt i avsnitt A ovan i detta reglemente
gäller följande bestämmelser.
Organisation
§1
Utbildningsnämnden består av 16 ledamöter och 8 ersättare.
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskott ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Nämndens verksamhetsområde
§2
Utbildningsnämndens uppgifter omfattar utbildning inom de frivilliga
skolformerna för ungdomar som avslutat sin grundskole-utbildning eller
motsvarande, samt för vuxna.
Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever i Norrtälje kommun ges
en likvärdig utbildning, och att alla utbildningsanordnare ges transparenta
och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning.
Obligatoriska uppgifter enligt gällande speciallagstiftning
§3
Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för
ungdom och vuxna enligt skollagen (2010:800) och tillämpliga skolförordningar.
Nämnden leder och samordnar verksamheten inom följande skolformer:
•

gymnasieskolan,

•

gymnasiesärskolan,

•

särskild utbildning för vuxna,
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•

kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå,

•

uppdragsutbildning,

•

utbildning i svenska för invandrare (SFI).
Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående
verksamhet, samt utövar kommunens rätt till insyn i fristående verksamheter belägna i
kommunen. Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter i övrigt som rör fristående
verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
Utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen för elevhälsan i
kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar att hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20
år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola
eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvaret).

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar enligt lag (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor.
§4
Utbildningsnämnden ska;
•

verka för en helhetssyn på de frivilliga skolformerna för ungdomar och
vuxna i kommunen,

•

tillsätta de beredningsorgan som krävs för att fullgöra uppgift bland annat
som antagningsnämnd,

•

i samverkan med andra berörda aktörer verka för att utveckla och underlätta
etablering av eftergymnasiala utbildningar i kommunen.

Allmänna uppgifter
Utbildningsnämnden förvaltar de donationer som lämnats till nämnden. Kommunstyrelsen har
dock rätt att besluta om föreskrifter för nämndens donationsförvaltning.
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Delegering från fullmäktige
§5
Utbildningsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:




uttagande av avgifter enligt av fullmäktige bestämd taxa eller riktlinjer
inom nämndens verksamhetsområde,
kortidsuthyra lokaler som nämnden nyttjar i den mån inte uppgiften ska
utföras av annan nämnd. Med korttid avses tid understigande 7 timmar.

SLUT avsnitt B.

