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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS UT-
BILDNINGSNÄMND 
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller föl-
jande särskilda föreskrifter för utbildningsnämnden. 

Verksamhetsområde 
§ 1  Uppgifter enligt speciallagstiftning 

1 Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Skollagen. 

2 Utbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av 
kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen eller annan författning 
inom: 

 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Kommunal vuxenutbildning 

 Särskild utbildning för vuxna 

 Utbildning i svenska för invandrare 

 Fritidshem 

Utbildningsnämnden ansvarar även för vissa särskilda utbildningsformer och 
annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen. 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2013:156) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.  

 

§ 2  Inom verksamhetsområdet har nämnden ansvar för beslut i de ärenden som 
avser myndighetsutövning mot enskild person och i andra frågor som avser en-
skild person enligt författning. 

Nämndens sammansättning 
§ 3  Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

 

 



 Reglemente för vård- och om-
sorgsnämnden 

2 (2)

Datum Diarienummer

2007-01-01 Ks 32/06 

 

 

 

Sammanträden 
§ 4 Utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordfö-
randen avgör om närvaro får ske på distans. Utbildningsnämnden får bestämma 
vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i utbildningsnämndens 
sammanträden. 

 


