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REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden
Kadsborgs kommun

i

Utöver vad som ät föreskrivet i skollagen gäller bestämmelsema i detta dokument
från och med2027-70-25

Nämndens uppgifter
Allmänt om nämndens uppgifter
s1
a.Bam- och utbildningsnämnden fullgör kommunens skol- och
utbildningsvetksamhet inom det effsntliga skolväsendet föt barn, ungdomar och
vuxna enligt de mål och dktlinjet som fullmäktige faststållt samt vad som sägs i lag
och fötotdning.
b. Aktivitetsansvar för ungdomat 76 -20 är.

Ledningsfunktion och styrfunktion
Arbetsuppgifter
s2
Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att i den mån gällande författningat
eller beslut av kommunfullmäktige inte föteskriver
^nflati
a

a

a

för ledning och utveckling av batn- och utbildningsverksamheten i
^flsvata
enlighet med lagar, nationella stpdokument samt mål och dktlinjet som fasdagts
av kommunfullmäktige.
med uppmätksamhet följa utvecklingen i de fuägor som gället skol- och
utbildningsverksamheten samt ta de initiativ och ftamlägga de förslag som
nämnden finner påkallade.
i samtåd med betötda nämnder och samhällets olika aktöret leda skol- och
utbildningsverks amheten.
fötdela stipendier till berötda som ät vetksamma inom nämndens
ansvarsområde.
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Ekonomisk förvaltning
$3

föt attverksamhetetna enligt S S 1 - 2
Bam- och utbildningsnämnden
^nsvllt^f
beddvs i enlighet med de mål och riktlinjet som kommunfrrllmäktige har beslutat,
föreskrifter som finns i lag ellet förotdning samt bestämmelser i detta teglemente.
Nämnden skall årligen lägz ftamen plan för sin verksamhet samt utatbeta fötslag till
årsbudget enligt kommunfirllmäktiges och kommunstyrelsens direktiv.
Nämnden skall ansvara för den ekonomiska förvaltningen inom sitt
förvaltningsområde inom ramen för. av kommunfullmäktige beviljade medel.
Nämnden hat ansvar för attverksamheten bedrivs på ett i övtigt effektivt, rättssäkett
och tillfredställande sätt.

Regelutformning
s4

Bam- och utbildningsnämnden skall vid behov väcka fuägan om änddng av gällande
reglemente och delegationsföteckning.
Nämnden skall inom den tam som anges i 6 kap 33-34 $ $ kommunallagen besluta
att delegera beslutanderätt i vissa ärendetypet till utskott, föttroendevald ellet
tjänsteman.

efi förteckning över utsedda delegater och vilka
Nämnden skall därvid
^flt:delegetats.
ärendetypet som
ftåga skall särskilt beaktas bestämmelsetna i 6 kap 35-38 $ $ kommunallagen
samt de instruktioner som kommunstyrelsen utarbetat.

I denna

Ptocessbehörighet
$s

Bam- och utbildningsnämnden fåt själv eller genom ombud föra kommunens talan
mål och ätenden inom sitt förvaltningsområde.

Vid behov kan kommunens iuddiskt sakkunnige konsulteras.
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REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Personalpolitiken
s6

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag
för förvaltningschefen som anställs av Kommunstyrelsen.
Bam- och utbildningsnämnden fullgör kommunens atbetsgivaransvar mom sltt
föwaltningsområde enligt gällan de lzgzt, förotdningar och avtal.

för anordnande av erfotderlig kompetensutveckling inom den
Nämnden
^ttsvarzlt
egna förvaltningen.

föt attbarn- och utbildningsförvaltningens
Bam- och utbildningsnämnden
^nsvaLr^r
verksamhet beddvs i enlighet med arbetsmiljölagen, föteskdfterna föt atbetsmiliön
och kommunens atbetsmiljöpolicy. Bam- och utbildningsnämnden afisvlr^r också
för. attskriftligt fördela uppgifter i det systematiska atbetsmiljöarbetet till barn- och
utbildningschefen i egenskap av förvaltningschef. Bam- och utbildningschefen fåt i
sin tur fötdela arbetsmiliöuppgifter vidare inom förvaltningen.

Övrig förvaltning
s7
Barn- och utbildningsnämnden ät ansvaigföt att de penonregister som
verksamheten födogar över handhas enligt dataskyddsförordningen GDPR, General
Data Protection Regulation. Nämnden ansvatat för att nämndens atkiv handhas
enligt atkivlagen.

Delegering från kommunfullmäktige
s8
Bam- och utbildningsnämnden skall besluta i följande ätenden:

o

utdelande av stipendier enligt fastställda normer.

Ansvar och rapporterings slryldighet
se
Bam- och utbildningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och rikttinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter som kan
finnas i lag ellet förordning samt bestämmelset i detta reglemente.
Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige t^ppofie:a hur vetksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska st,ållringen ät under budgetåret.
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B

arn- och utbildningsnämndens admini

s

t

rativ a organ

s10
Barn- och utbildningsnämnden skall se till att vetksamheten har en tillftedställande
adminis ttativ organisation.
Bam- och utbildningsförvaltningen är nämndens administrativa orgzli^.
Handlingar som inkommit eller upprättas inom bam- och utbildningsförvaltningen
skall registreras utan &öjsmål om det inte är uppenbatt att de är. av Ånga betydelse
föt verksamheten.

Sammansättning och arbetsformer
Sammansättning
s

11

Batn- och utbildningsnämnden består 9 ledamötet och 9 etsättate.
Under Barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutskott som består av 5
ledamötet och 5 ersättare.

Tidpunkt för sammanttäden
s12
Barn- och utbildningsnämnden sammanftädet på dag, tid och plats som nämnden
bestämmet.
Arbetsutskottet sammanftäder. pä dzg, tid och plats som atbetsutskottet bestämmer.

Kallelse
$13
Ordförandert

^ttsv^r^t

för att kallelse utfirdas till sammanftäde.

I(allelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgrft om tid och plats föt sammanftäde.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och etsättate samt zrrrarL
föttroendevald som fär näwaravid sammanträdet, senast fem dzgat före
sammanftädesdagen.
Kallelse får ske digitalt.
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REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordfötanden bestämmet i vilken
utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föte&agningslistan, skall bifogas
kallelsen.

I undantagsfall ffu kallelse

ske på annat sätt.

När varken ordföranden, förste vice otdföranden eller andte vice ordfötanden kan
kalla till sammanträde, skall den till åldern äldsta ledamoten göta detta.

Sammanträde på distans

s14
Nämnden får, om särskilda skdl föreligger, sammanträda med ledamöter nårvarande
på distans. Sådant sammantäde får endast äga rum om ljud-och bildöverföring sket i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höta varandta på lika
villkor. Batn- och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmate ska gälla om
deltagande på distans i kommunstyrelsen.

Närvarorätt
s1s
Vid Bam- och utbildningsnämndens sammanträden fär, i den mån nämnden inte för
särskilt fall beslutar znrrat, nämndens tjänstemän vara näwarande med rätt att delta i
övetläggnin gzrna i ätenden som betöt vederbörandes verksamhetsområde.
Beträffande chefstjänstemans skyldighet att närvata vid sammanträde och att förcdra
ätenden gäller vad som är föreskrivet i instruktion ellet annats i vederbötlig ordning.
I(ommunstyrelsens ordfötande och andre vice ordfötande fät näwara vid nämndens
sammanträden och delta i övedäggningatfl^, yttta sig men inte delta i besluten.
Närvatotätten gäller dock inte ätenden dä iåv föreligger.

Ordfiitanden
$16

psl

o
o
o
o

flligget Bam- och utbildningsnämndens otdfötande att
ha uppsikt över nämndens förvaltningsomdde.
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens förvaltningsområde,
särskilt i frägor som rör budget, ekonomi, vetksamhetens effektivitet och kvalitet
och om så erfotdras ta nödvdndiga initiativ i dessa fuägorftämia ett kommungemensamt synsätt samt vetka för samförstånd och
samverkan med kommunens övtiga nämndet.
representera nämnden vid uppvaktningat.
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o

fördela arbetsmiljöuppgifter till Bam- och utbildningschefen i egenskap av chef
för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Vidate anges i delegationsförteckningen och etsättningsreglementet vad som särskilt
ankommet på otdföranden att atföra.

Presidium
s17

Nämndens presidium består av ordfötande, förste vice ordfötande och andre vice
ordfötande. Förste vice ordför ande har funktionen som otdförandes ställföreträdate.
Barn- och utbildningsnämnden feptesentefas av ordförande och förste vice
Viceotdfötandena ska biftäda
ordförande om inte ordföranden beslutar
^fltta;t.
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden
anser att det behövs.

Ersättate ftit otdfiitande och vice otdftitande
s18

Om varken ordfötanden eller artflani ptesidiet kan delta i ett helt sammanträde ellet
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättate föt
dessa. Tills valet förättats, fullgörs ordfötandens uppgiftet av den som vadt ledamot
i nämnden längst tid. Om fleta ledamöterlnait lika lång tjänstgötingstid fullgöts
otdfötandens uppgiftet av den äldste av dem.
Om ordföranden ellet annan i presidiet på grund av exempelvis siukfrånvato
överstigande två veckor inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse
en annan ledamot attv^raersättare för ordföranden. Etsättaren firllgöt otdfötandens
sam'riga uppgrfter.

Föthinder
s1e
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträde skall snarast anmäla detta till Batn- och utbildningsnämndens
sekreterare samt även meddela sin ersättare. Den etsättare kallas som ståt i tut att
tjänstgöta och som inte tedan har kallats in.
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Ersättarcs tiänstgödng
$20
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanftäde eller att vidare delta
i ett sammanträde skall en etsättare tjänstgora i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammantådehx rätt att tiänstgöra
även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.
Om inte etsättztnavdljs proportionellt skall etsättama tjänstgöta enligt den av
kommunfi.rllmäktige mellan dem bestämda otdningen.
En ersättare som har bö{at tjänstgöta hat dock alltid föteträde oberoende av
tutotdningen.
Om stpkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättate som
inställer sig under pågående sammanträde ftäda in i stället föt en etsättare som
kommer längre ner i tuordningen.
Ersättare hat rätt attnäwatavid sammanttädet även om ordinarie ledamot tjänstgör.

Ersättares ytttandetätt
s21
Ersättare som inte tjänstgör, har rätt att delta i övedäggningarna och få sin mening
antecknad till ptotokollet.

Iäu

s22
En ledamot eller etsättare som hat avbrutit sin tjänstgöring på grund av iav i ett
ärende fär. äter tjänstgöta sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som hat avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanttädepä
åniav fLr äter tjänstgöra om ersättarens inträde hat påvetkat
grund
^v ^nfi^thinder
majoritetsförhållandet mellan pattierna.

Nämndinitiativ
s23

I Kommunallagen 4kap 20 $ stadgar framgät att"Yarle ledamot i en nämnd får
väckaärenden i nämnderf'. Det innebär att en eller flera ledamöter fi115266215 ft21
väcka ärenden i nämnden och det betecknas som ett nämndinitiativ. Ett
nämndinitiativ ska vara skriftligt och undertecknat av en eller fleta ledamötet ellet
tjänstgörande emättare. Det ska innehålla en kott förklaring till ärendet samt det
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yrkande f yrkanden som ledamoten/ledamöterna planer at att Iämna under
sammanttädet. Ett nämndinitiativ kan lämnas in före eller under ett sammanträde.
I ptotokollet hanteras nämndinitiativet som ett eget ärende och tas upp som en egen
pangraf iptotokollet. Av protokollet ska frzmgävilka ledamötet som väckt

initiativet.

Reseryation

s24
Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Justedng av protokoll
$2s
Ptotokoll justeras av ordfönnden och en ledamot.
Protokoll skall justetas senast lorton dagar efter sammanträdesdagen.
Bzrn- och utbildningsnämnden kan besluta att en pm^graf i ptotokollet skall justeras
omedelbat.Pangtafen bör redovisas skdftligt innan nämnden justerar den.

Kungötelset och tillkännagivande av ftireskdftet
s26
Batn- och utbildningsnämnden arrsva;rar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungors enligt gällande bestämmelser på kommunens digrtala
anslagstavla.

Delgivning
$26
Delgivning med Bam- och utbildningsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
F. )7
Avtal, andtz handlingar och skrivelser som beslutas av Barn- och
utbildningsnämnden skall undetecknas av ordfötanden eller vid förfall för denne av
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förste vice otdfötanden eller vid förfall föt denne av andre vice ordföranden och
kontrasigneras av förvaltningschefen om inte nämnden bestämmer attnart.

I övrigt

bestämmet Batn- och utbildningsnämnden vem som skall undeteckna
handlingar.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
s28
Inom Batn- och utbildningsnämnden skall finnas ett arbetsutskott.
Atbetsutskottet beståt av 5 ledamöter och 5 enättate.

Ätbetsutskottet har en beredande, genomförande och samvetkande funktion av hela
det politiska arbetet.

s2e
Arbetsutskottet utses avBatn- och utbildningsnämnden. Nämnden väljer för den tid
nämnden bestämmet bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande, en första vice
otdfötande och en andta vice otdfötande.

Om ordfötanden i atbetsutskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhin&ad
att firllgöta sitt uppdrag för en längre tid får Bam- och utbildningsnämnden utse en
ledamot i arbetsutskottet att som ersättare för ordföranden firllgöra dennes

^ntr^tt
uppgifter.

s30
Ersättare skall näwata vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är
föthindtad att tjänstgöra.
Ersättate skall inkallas till tjänstgöring i den av Barn- och utbildningsnämnden vid
valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot ellet emättate i atbetsutskottet som inte utsetts vid ptoportionellt
val skall $'llnadsval snatast förrättas.

s31
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Arbetsutskottet sammanftäder pä dagoch tid, som atbetsutskottet bestämmer.
Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst
tre ledamöter begär det.
Arbetsutskottet fåt besluta i ätenden när met än hälften av ledamötemaär
närvatande.

De bestämmelset som gäller föt Batn- och utbildningsnämnden om iustering av
protokoll och reservation mot beslut gäller även föt arbetsutskottet.

s32
De ärenden som skall avgötas avBatl- och utbildningsnämnden i dess helhet skall
beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. Otdföranden övedämnat sädant
ärenden till atbetsutskottet.
När ärendet beretts skall utskottetlägga ftam fötslag till beslut till Barn- och
utbildningsnämnden.

s33
Vid arbetsutskottets sammanträden fåt förvattningschefen n'arvarz och delta
övedäggning m^.
Sekreterare vid sammantäden med atbetsutskottet och Bam- och
utbildningsnämnden skall vara nämndsektetetaf en ellet dess etsättare.
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