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Reglemente för barn- och ungdomsnämnden
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Uppgifter enligt speciallagstiftning
§1
Barn och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet
för barn och unga, samt inom förskole- och fritidsverksamheten enligt bestämmelserna i
skollagen (SL). Nämndens uppgifter omfattar förskole- och fritidsverksamhet, grundskola,
särskola, skolbarnomsorg och gymnasieskola.
Barn- och ungdomsnämnden har som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för
strukturella, generella och individuella insatser för barn- och ungdom till och med 20 år. Häri
avses åtgärder och insatser enligt Lag om vård av unga (LVU), samt vissa delar enligt
Socialtjänstlagen (SoL). Nämndens uppgifter omfattar kommunens ansvar för familjerådgivning,
individ- och familjeomsorg (IFO Barn och ungdom), samt hem för vård eller boende (HVB) för
ensamkommande barn och ungdomar.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna, vilket
avser studier för vuxna, komvux, särvux, svenska för invandrare samt uppdragsutbildningar.
Barn- och ungdomsnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin
verksamhet och förfogar över.

§ 2 Övrig verksamhet
Övrig verksamhet
§2
Nämnden har också ansvaret för
- Att inom ramen för kulturskolans uppdrag följa utvecklingen i de frågor som rör barn- och
ungdomskultur
- Enheten för nyanlända
- att inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela stipendier
ur Hylte kommuns skolfond
- att fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige
överlämnas till nämnden
§ 3 Delegering från kommunfullmäktige
Ingenting delegerat till BUN
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§ 4 Samordning
Samordning
§3
Arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samt omsorgsnämnden har ett
gemensamt ansvar utifrån sitt ansvarsområde att samordna insatser som rör barn och unga samt
vuxna som har familj. Om sekretess gäller mellan nämnderna kan samordning ske först efter att
samtycke har lämnats.
§ 5 Information
Information
§4
Barn- och ungdomsnämnden ska lämna information till allmänheten och näringsidkare om sin
verksamhet i syfte att underlätta samspelet mellan dessa och nämnden.
§ 6 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§5
Barn- och ungdomsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i kommunens reglementen.
§ 7 Arbetsformer
Arbetsformer
§6
Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser.
§ 8 Förvaltning
Förvaltning
§7
Barn- och ungdomsnämndens förvaltning är barn- och ungdomskontoret.
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