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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 enligt

skollagen eller annan författning i förhållande till annan

huvudman för verksamhet inom grundskola,

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller

motsvarande

3. ansvarar för att i samverkan med förskolenämnden tillhandahålla

omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn

fram till vårterminen det år de fyller tretton år, för rätt till bidrag

för och insyn i fristående verksamhetsutövare av omsorg under

tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, för godkännande och

administration kring ansökningar för omsorg under tid då

förskola eller fritidshem inte erbjuds från vårdnadshavare samt

administrerar utbetalning av ersättning till godkända utförare

oavsett regiform.

4. är vårdgivare för elevhälsans medicinska del och

skolpsykologverksamhet inom hälso- och 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 

7. ansvarar för att rekvirera statliga medel för insatser eller 

utveckling inom nämndens ansvarsområde 

 

3 § 
Nämnden får på beställning av andra mot ersättning tillhandahålla 

1. insatser inom elevhälsoområdet 

2. modersmålsundervisning 

3. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade 

 

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. 

 

 

 


