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Reglemente för 
Barn- och utbildningsnämnden i Ödeshögs 
kommun 
 

 

Inledning 

 
§ 1 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och bestäms i 
huvudreglemente för Ödeshögs kommuns nämnder gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
I Ödeshögs kommun har kommunfullmäktige det övergripande politiska 
ansvaret för kommunens utveckling. Kommunfullmäktige beslutar om mål, 
inriktning och budgetramar. 

Verksamhets- och ansvarsområde 

 
§ 2 Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Barn- och 
utbildningsnämndens ansvar inom det offentliga skolväsendet omfattar 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklassverksamhet, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
 
§ 3 Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 
§ 4 Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att informera om den egna 
verksamheten och föra nämndens talan själv eller genom ombud i alla mål och 
ärenden inom verksamhetsområdet. 
 
§ 5 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag och 
förordning samt huvudreglementet 
 
§ 6 Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhetsområde. 
 
§ 7 Nämnden får besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till dess 
förvaltningsområde. 
 
§ 8 Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i enlighet med gällande 
arkivreglemente för sina arkivalier intill den tidpunkt dessa överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
§ 9 Barn- och utbildningsnämnden fastställer taxor och avgifter inom sitt 
verksamhetsområde utom vad gäller taxor som regleras enligt lag eller särskilda 
förordningar. 
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Rätten att enligt föregående stycke fastställa taxor gäller dock inte i principiella 
eller större ärenden. 
 
§ 10 Barn- och utbildningsnämndens ska utöva tillsyn över enskilda förskolor 
och enskilt driven pedagogisk omsorg. 
 
§ 11 Nämnden ska samverka och tillvarata kommunens intressen i lokala och 
regionala frågor för såväl som rör nämndens verksamhetsområden. 
 
§ 12 Barn- och utbildningsnämnden skall till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
§ 13 Nämnden skall kontinuerligt utvärdera sin verksamhet. 
 

Övrig verksamhet 

 
§ 14 Barn- och utbildningsnämnden har vidare till uppgift 

 att kontinuerligt granska nämndens regelbestånd 

 att vara arbetsmiljöansvarig inom sitt verksamhetsområde 

 att utforma förslag till kommunala mål inom verksamhetsområdet 
 

Barn - och utbildningsnämndens sammansättning 

 
§ 15 Barn- och utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 

Delegationsbestämmelser 

 
§ 16 Beslut får – på sätt som framgår av § 15 i huvudreglementet – på 
nämndens vägnar fattas i ärenden som nämnden särskilt anger enligt beslut i 
Barn- och utbildningsnämnden eller dess delegationsförteckning. 
 
 

 


