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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige den 21 november 2018, § 197. Gäller från och med den 1 
januari 2019. 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden 
av detta reglemente. 

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 

1 § Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdomar. Nämndens uppgifter omfattar förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem enligt skollagen (2010:800). 

Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 

2 § I barn- och ungdomsnämndens arbete ingår bland annat att 

 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,

 arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,

 arbeta med att effektivisera administrationen,

 arbeta för en utveckling av brukarinflytande samt

 fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde.

Delegering från kommunfullmäktige 

3 § Barn- och ungdomsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden: 

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,

 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS ARBETSFORMER 

Sammansättning 

4 § Barn- och ungdomsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare. 

Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 

Administrativt organ 

5 § Under barn- och ungdomsnämnden lyder barn- och ungdomsförvaltningen. 
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