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Reglemente för finansieringsnämnden för
utbildning
Utöver det som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter och
”Gemensamma bestämmelser för nämnder och styrelser i Värmdö kommun” gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

1

Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för medborgarnas rätt till förskola, annan pedagogisk verksamhet,
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning och särskilt utbildning för vuxna, enligt skollagen (2011:800).
Nämnden godkänner och har tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk
omsorg.
Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god
information om kvalitet inom ovan nämnda verksamheter. Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om antagande av reglementen fastställs finansieringsnämndens
för utbildnings delegationslista.
Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval, för viss myndighetsutövning och
svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi.
Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen, privat-, föreningsoch kommunalt drivna.

2

Uppgifter

Nämnden ansvarar för följande uppgifter:
•
•
•
•
•

beslut om uppsägning och avstängning av plats pga av ej betald avgift
vårdnadsbidrag
tillse att samtliga elever folkbokförda i kommunen är skolplacerade och
förskoleklassplacerade
beslut om skolpliktens omfattning samt uppskjuten skolstart
avtala om/medge finansiering av plats i annan kommun för barn/elever folkbokförda
i kommunen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

fullgöra kommunens uppgifter rörande skolskjuts enligt skollagen
beslut om upptagningsområde
mottagande i särskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna
beslut om inackorderingsbidrag enligt skollagen
beslut om föreläggande gällande fullgörande av skolplikt
avtala om annan pedagogisk verksamhet
fullgöra kommunens ansvar för att redovisa kommungemensam statistik till statliga
myndigheter
beslut om utbildning vid särskilda ungdomshem
fullgörande av skolplikt på annat sätt
beslut om placering i kommungemensamma resursgrupper
SFI-utbildning (svenska för invanndrare) för invandrare som inte är flyktingar

Kundval

Nämnden ansvarar för att utveckla system som innebär att medborgarna själva får välja vem
de vill ska utföra en tjänst inom nämndens ansvarsområde. Detta innebär att nämnden har att:
1. Fastställa riktlinjer för kundvalssystemen samt vidta justeringar som inte är av
principiell betydelse.
2. Fortlöpande utveckla kundvalssystemen.
3. Utreda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya områden för
konkurrensutsättning och/eller kundval inom nämndens ansvarsområde.

4

Peng

Nämnden ansvarar för att:
1. Utveckla nya pengsystem samt bevaka att pengsystemen är konkurrensneutrala
mellan kommunala och fristående anordnare.
2. Följa och initiera eventuella justeringar av pengbelopp, subventionsnivåer,
avgiftssystem och regler i övrigt inom kundvalssystemen.
3. Bevilja peng enligt av kommunfullmäktige fastställda principer.
4. Återkalla beslut att bevilja peng då kriterierna för att erhålla peng inte längre är
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uppfyllda.

5

Övriga ersättningar

Nämnden beslutar om nivåer på ersättningar för sådana tjänster där ersättning/peng inte
fastställs av fullmäktige.

6

Upphandling och godkännande

Nämnden ansvarar för att:
1. Upphandla eller godkänna anordnare
2. Svara för kommunens tillsyn av anordnare i enlighet med fastställda riktlinjer.

7
Övriga befogenheter
Nämnden får
1. avge remissyttranden inom ansvarsområde å kommunens vägnar under förutsättning
att remissen inte berör andra nämnders ansvarsområden eller är av principiell
betydelse eller av större vikt.
2. upphandla material, tjänster och utrustning inom ramen för fastställd budget och i
enlighet med kommunens upphandlingspolicy.
3. för kommunens räkning teckna samverkansavtal för gymnasieskolan

8

Nämndens utskott

Nämnden har rätt att inrätta ett utskott.
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