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§ 91 Dnr 2022/00449 

Revidering av familje- och utbildningsnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderat reglemente för familje- och utbildningsnämnden antas. 

Ärendebeskrivning 
I samband med varje ny mandatperiod bör nämndernas reglementen ses över.  
Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2022-10-06 § 77 att anta förslag till reglemente samt att 
överlämna det till kommunfullmäktige för fastställande.  

Yrkande 
Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M) och Göran Engström (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
_____ 
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Reglemente för familje- och utbildningsnämnden 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (lag 2017:725) 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

1 § Familje- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktion 
 
1. Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 
inom förskoleverksamheten, grundskola årskurs F-9, skolbarnomsorg, särskola och 
elevhälsa och inom socialtjänsten vad gäller individ- och familjeomsorgens alla delar 
kring barn- och familj, vuxna och försörjningsstöd.  
 
Ansvaret för verksamheterna gäller för hela kommunen. 
 
2. I familje- och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda, samordna och 
utveckla den övergripande verksamheten för: 
 
• Förskola 
• Öppen förskola 
• Familjedaghem 
• Skolbarnomsorg 
• Grundskola 
• Särskola 
• Studie- och yrkesvägledning 
• Elevhälsa 
• Individ- och familjeomsorg 
 
Nämnden har ansvar för att utvecklings- och förändringsarbete bedrivs inom egna 
verksamheten samt att utveckla formerna för brukarinflytande. 
 

2 § Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för att de lagar, avtal och förordningar som 
styr verksamheten gällande strukturinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och 
individuellt inriktade insatser fullgörs. 

Familje- och utbildningsnämnden ska vidare med uppmärksamhet följa att: 
Verksamheten inom nämndens ansvarsområde utvecklas enligt målen i skollagen, 
socialtjänstlagen, utbildningsförordningar, läroplaner och Lagen om särskilda 
bestämmelser för vård av unga och Lag om vård av missbrukare. 
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3 § Ekonomisk förvaltning 

I den ekonomiska förvaltningen ingår 
 
• att bevaka att nämndens bidrags- och avgiftsinkomster inflyter 
• att betalningar görs i rätt tid 
• att handha egen donationsförvaltning 
• att se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt 

4 § Processbehörighet 

Familje- och utbildningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

5 § Övrigt 

Utöver specialreglerade arbetsuppgifter ska familje- och utbildningsnämnden: 
 
• Arbeta för reformering av nämndens regelbestånd 
• Avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som remitterats till nämnden 
• Fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnden. 
 
För familje- och utbildningsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna 
gemensamma reglementet för styrelse och nämnder.  
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