Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Malung-Sälens kommun
Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 24 mars 2014, § 21.
1 § Sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.
2 § Uppdrag
I barn- och utbildningsnämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under
förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara för Malung-Sälens
kommuns uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och
vuxna.
De verksamheter som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utgörs av förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna,
svenska för invandrare, fritidshem, fritidsgård, kulturskola, elevhälsan, studie- och yrkesvägledning,
anordnande av skolskjuts, interkommunala ersättningar, HVB-hemmet för ensamkommande barn
samt ungdomsuppföljningen.
3 § Registeransvar
Barn- och utbildningsnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin
verksamhet och som nämnden förfogar över.
Nämnden har särskilt att vårda skyddade personuppgifter.
4 § Utskott
Inom barn- och utbildningsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare.
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst hälften av ledamöterna begär det.
Arbetsutskottet bereder ärenden för barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet beslutar i ärenden och avger yttranden i enlighet med den delegationsordning som
fastställs av barn- och utbildningsnämnden.
I övrigt gäller samma regler för arbetsutskottet som för barn- och utbildningsnämnden.
5 § Processbehörighet
Kommunstyrelsen har processbehörighet om inte någon annan ska föra talan på grund av lag eller
annan författning.
Barn- och utbildningsnämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som
nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan.
6 § Närvarorätt vid sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande, skolchefen och kommunchefen har var för sig rätt att närvara och
delta i överläggningarna vid nämndens och utskottets sammanträden, om inte annat beslutas i särskilt
fall.
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