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Antaget av kommunfullmäktige KF § 181/220829.  

Reglemente för barn- och lärandenämnden 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, eller annan författning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  
 
Verksamhetsområde 
1 §   Barn- och lärandenämnden är den kommunala nämnd som ska: 

1. Fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). 
2. Ansvara för pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet, pedagogisk 
omsorg och fritidshem. 
3. Ansvara för förskoleklass, grundskola och grundsärskola inom det offentliga 
skolväsendet i kommunen. 
4. Ansvara för kulturskola. 
5. Ansvara för kommunens fritidsgårdsverksamhet. 
6. Fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) inom följande 
område. 

a. Beslut om rätt till bistånd i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagning, kort-
tidsvård, trygghetslarm, avlösning, bostad med särskild service, särskilt boende 
för enskilda som är yngre än 18 år. 
b. Beslut om rätt till samt verkställighet av beslut om bistånd i form av kontakt-
person för enskilda med funktionsnedsättning som är yngre än 18 år, beslut om 
rätt till samt verkställighet av beslut om bistånd i form av kontaktperson för 
enskilda utan funktionsnedsättning som är yngre än 20 år samt beslut om rätt 
till samt verkställighet av beslut om bistånd i form av kontaktfamilj för enskilda 
som är yngre än 20 år. 
c. Beslut om rätt till samt verkställighet av beslut om bistånd i form av öppen-
vårdsbehandling och stöd för enskilda som är yngre än 20 år. 
d. Beslut om rätt till samt verkställighet av beslut om hem för vård eller boende, 
placering i skydd samt familjehemsplacering för enskilda som är yngre än 20 år. 
e. Beslut om särskilt boende för enskilda som är yngre än 18 år. 

7. Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade inom följande område. 

a. Beslut om insatser för enskilda som är yngre än 18 år. 
b. Verkställighet av beslut om insatser vad gäller 

i. biträde av kontaktperson, 
ii. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, med undantag för vistelse i form 
av korttidshem, 
iii. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov, 
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iv. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. 

c. De beslut om insatser som inte ska verkställas av barn- och lärandenämnden 
ska verkställas av välfärdsnämnden. 

8. Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 
9. Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall för enskilda som är yngre än 20 år. 
10. Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. i den del som avser ensamkommande flyktingbarn. 
11. Fullgöra kommunens uppgifter enligt föräldrabalken med undantag för de delar 
som överförmyndarnämnden ska ansvara för. 
12. Fullgöra kommunens uppgifter inom familjerådgivning. 

 Barn- och lärandenämnden är socialnämnd enligt bestämmelserna i 2 kap. 4 § social-
tjänstlagen. 
 Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för reformering och förenkling av 
kommunens regelbestånd. 
 
Delegerade befogenheter 
2 §   Barn- och lärandenämnden beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. fristående driftsformer inom barnomsorgen, 
2. med undantag av barnomsorgstaxan och kulturskoletaxan fastställa och revidera 
inom nämndens ansvarsområde förekommande taxor och avgifter av mindre 
kommunalekonomisk betydelse, 
3. de ärenden som följer av lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och 
som rör nämndens verksamhetsområde. 

 Barn- och lärandenämnden yttrar sig för kommunen i frågor som i sin helhet faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Allmänna bestämmelser 
3 §   Barn- och lärandenämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 
mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde, om inte någon annan ska göra 
det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.  
 
4 §   Barn- och lärandenämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 
lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka 
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
5 §   Barn- och lärandenämnden ansvarar för att dess verksamhet är tydlig och ända-
målsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 
 Nämnden har arbetsmiljöansvar inom sitt verksamhetsområde.  
 
6 §   Barn- och lärandenämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet. 
 Nämnden ska utse dataskyddsombud. 
 
7 §   Barn- och lärandenämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  
 Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till den  
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1. i reglemente,  
2. genom finansbemyndigande.  

 Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
den fullgjorts.  
 Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Styrelsen 
samordnar de olika nämndernas redovisningar.  
 
8 §   Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd ska i möjligaste mån från 
barn- och lärandenämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder.  
 Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens, annan 
nämnds eller de kommunala bolagens verksamhet.  
 Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
9 §   E-förslag, där kommunfullmäktige överlåtit till barn- och lärandenämnden att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att 
förslaget väcktes i fullmäktige.  
 Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning 
av ett e-förslag.  
 När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren under-
rättas.  
 Nämnden får besluta att den som har väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när 
nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
 
Arbetsformer 
10 §   Barn- och lärandenämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.  
 
11 §   Barn- och lärandenämndens presidium ska bestå av ordförande och vice 
ordförande.  
 Viceordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet. 
 
12 §   Barn- och lärandenämndens ordförande ska vara kommunalråd.  
 Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad. 
 
13 §   Ytterligare bestämmelser om barn- och lärandenämndens arbetsformer finns i 
reglementet för nämndernas arbetsformer.  
 
Utskott 
14 §   I barn- och lärandenämnden ska finnas ett individutskott. Utskottet ska bestå av 
fem ledamöter med fem ersättare. 
 Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. 
  
15 §   Inom ett utskott väljer barn- och lärandenämnden för den tid nämnden beslutar 
bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Avsikten är att 
nämndens ordförande också ska vara ordförande i utskottet. 
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 Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 
16 §   Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och lärandenämnden vid valet 
bestämda ordningen. 
 Nämnden beslutar om ej tjänstgörande ersättare har rätt att yttra sig vid utskottets 
sammanträden. 
 Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska fyllnadsval snarast förrättas. Om 
ledamoten eller ersättaren har utsetts vid ett proportionellt val, ska nämnden, så långt 
som det är möjligt, säkerställa att representationen i utskottet inte förändras.  
 
17 §   Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Samman-
träden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel 
av ledamöterna begär det.  
 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas.  
 
18 §   Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
–––––––––––––––––– 

1. Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Genom reglementet upphävs barn- och utbildningsnämndens reglemente av 

KF § 37/070226, senast reviderat genom KF § 329/211129. 
3. Barn- och lärandenämnden ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden enligt 

1–2 och 4 §§ som har inletts hos arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden eller omvårdnadsnämnden. Arbetsmarknads- och social-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden ska 
överlämna handlingarna till barn- och lärandenämnden. 
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