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Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom
yrkeshögskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom
nämndens ansvarsområde,
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring,
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinriktad utbildning,
 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter,
 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med
andra kommunala aktörer utöva ansvaret,
 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra
de uppgifter, som Kommunfullmäktige överlämnar.
 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade).
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