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Reglemente för utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011
(Utl 2011:158)
(Ersätter Kfs 2010:11)
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. fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet enligt
skollagen eller annan författning för skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för fritidshem, vissa särskilda utbildningsformer
och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen
2. fullgör samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan
huvudman för verksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande
3. ansvarar för att i nära samverkan med stadsdelsnämnderna hantera frågor
som är gemensamma för stadens förskolor, att hantera frågor som är gemensamma för förskolor oavsett anordnare, att tillsammans med kommunstyrelsen ansvara för ärenden om riktlinjer, principer, policydokument och uppföljning av förskoleverksamheten samt att systemförvalta
kösystem med mera inom förskolan
4. är vårdgivare för skolhälsovård och skolpsykologverksamhet inom hälsooch sjukvårdslagens område
5. handhar bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom skolans område, där detta inte ankommer på annan nämnd
6. svarar för administration av stiftelser (fonder) inom skolans område, där
detta inte ankommer på annan.
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3§
Nämnden får på beställning av andra mot ersättning tillhandahålla
1. insatser inom elevhälsoområdet
2. 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.
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