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1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även vad som stadgas i
kommunallagen och annan författning samt de för kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser i allmänna reglementet för nämnderna i Ljusdals kommun.

Nämndens uppgifter
I den omfattning det inte tillkommer annan nämnd, eller kommunfullmäktige inte för särskilt
fall beslutar annat, har utbildningsnämnden till uppgift att fullgöra för kommunen följande
uppgifter enligt lag eller annan författning samt för övrig verksamhet;
2§
enligt lag eller annan författning
1. fullgöra kommunens uppgifter som huvudman eller som hemkommun inom det offentliga
skolväsendet enligt skollagen eller annan författning för skolformerna förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna.
2. fullgöra samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman för
verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande,
3. fullgöra kommunens uppgifter som huvudman eller som hemkommun för förskola,
fritidshem, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet enligt
skollagen,
4. tillsyn av enskilt driven förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt vad
som föreskrivs i skollagen
5. ansvara för att tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid för barn fram till
vårterminen det år de fyller tretton år, för tillståndsprövning för och insyn i fristående
verksamhetsutövare av barnomsorg på obekväm arbetstid, för godkännande och
administration kring ansökningar om barnomsorg på obekväm arbetstid från
vårdnadshavare samt för administration av utbetalning av ersättning till godkända utförare
oavsett regiform,
6. ansvara för att hantera frågor som är gemensamma för förskolor oavsett anordnare,
7. att tillsammans med kommunstyrelsen ansvara för ärenden om riktlinjer, principer,
policydokument och uppföljning av förskoleverksamheten samt att systemförvalta
kösystem med mera inom förskolan,
8. vårdgivare för elevhälsans medicinska del och skolpsykologverksamhet inom hälso- och
sjukvårdslagens område,
9. insatsen korttidstillsyn med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
avseende elever i grundsärskolan, det vill säga tillsyn efter skoldagens slut till kl. 17.00
samt under skollov från kl. 07.30 till kl. 17.00
10. svara för frågor om skolskjuts enligt skollagen (2010:800) och elevresor enligt lagen
(1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,
övrig verksamhet
11. uppdragsutbildning,
12. handha bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom skolans
område, där detta inte ankommer på annan nämnd,

13. svara för administration av stiftelser (fonder) inom skolans område, där detta inte
ankommer på annan,
14. samverkan mellan skola och arbetsliv samt civilsamhället och dess organisationer
15. utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom nämndens ansvarsområde

3§
Nämnden får på beställning av andra mot ersättning tillhandahålla
1. insatser inom elevhälsoområdet,
2. modersmålsundervisning.
Nämnden får även på uppdrag av annan utföra verksamhet som avses i denna paragraf, i den
mån sådan samverkan gagnar verksamheten inom kommunen.

Begränsning av ansvarsområdet
4§
Nedläggning av skolor hänskjuts till kommunfullmäktige för avgörande.

Delegering från kommunfullmäktige
5§
1. Nämnden får själv eller genom ombud, inom nämndens verksamhetsområde, föra
kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av
lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige (processbehörighet),
2. att med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse med annan om
utförande av uppgifter som ankommer på nämnden.

Förvaltningsorganisation
6§
Under nämnden lyder utbildningsförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef i
den mån inte ledningsuppgifter enligt lag eller annan författning ankommer på rektor.
Nämnden får utfärda instruktion för utbildningsförvaltningen och dess personal.

Antalet ledamöter och ersättare
7§
Nämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.
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