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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
FÖR STOCKHOLM

Reglemente för utbildningsnämnden

1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
Nämndens uppgifter
2§
Utbildningsnämnden
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

är styrelse för och handhar därvid de uppgifter som enligt lag eller annan
författning ankommer på kommuns styrelse för det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna såvitt avser förskoleklassen, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux)
och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenska för invandrare (sfi).
Till och med den 31 december 2008 är utbildningsnämnden styrelse för
och handhar därvid de uppgifter som enligt lag eller annan författning
ankommer på kommuns styrelse för det offentliga skolväsendet för vuxna
såvitt avser svenska för invandrare (sfi).
handhar de uppgifter som enligt skollagen 2a kap ankommer på kommunen avseende skolbarnomsorg,
ansvarar för att skolhälsovård anordnas för eleverna i förskoleklassen,
grundskolan, gymnasieskolan och särskolan,
ansvarar för att skolskjuts anordnas för eleverna i grundskolan och särskolan,
svarar för yrkesutbildning för flyktingar under introduktionstiden till och
med 31 december 2008,
handhar samtliga ärenden angående förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg i enskild regi,
handhar samtliga ärenden angående fristående förskoleklass, grundskola
särskola och gymnasieskola,
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9.

handhar samtliga ärenden rörande interkommunala ersättningar för förskola och utbildning,
10. handhar bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom skolans område, där detta inte ankommer på annan nämnd,
11. svarar för administration av stiftelser (fonder) inom skolans område, där
detta inte ankommer på annan.
3§
Nämnden skall på beställning av andra nämnder mot ersättning av den beställande nämnden tillhandahålla
1.
2.
3.
4.

insatser för elever i behov av särskilt stöd,
elevvårdsinsatser i form av kurator och psykolog,
skolhälsovård och skolans ungdomsmottagning,
modersmålsundervisning.

Nämnden får även på uppdrag av annan utföra verksamhet som avses i denna
paragraf, i den mån sådan samverkan gagnar verksamheten inom Stockholm.
Ersättning för verksamhet som utförs på beställning får inte överstiga utbildningsnämndens självkostnad för den beställda verksamheten.
Förvaltningsorganisation
4§
Under nämnden lyder utbildningsförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef i den mån inte ledningsuppgifter enligt lag eller annan författning ankommer på rektor.
Nämnden får utfärda instruktion för utbildningsförvaltningen och dess personal.
Antalet ledamöter och ersättare
5§
Nämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
_______________

