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1 

2018-11-15 

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
I JÖNKÖPINGS KOMMUN  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun är kommunens sty-
relse för det allmänna skolväsendet för barn och ungdom efter avslutad grundskole-
utbildning eller motsvarande fram till och med det första kalenderhalvåret det år de 
fyller tjugo år. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är vidare kommunens styrelse för kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå respektive i svenska för 
invandrare samt särskild utbildning för vuxna (”Lärvux”).  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar därmed för vad som i skollag, 
gymnasieförordning samt i förordning för vuxenutbildning ligger på kommunen, 
hemkommunen, styrelsen, offentlig huvudman och liknande. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för frågor kring kommunens 
yrkeshögskoleutbildningar.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är också styrelse för kommunens arbets-
marknadsåtgärder. Nämnden är även kommunens arbetslöshetsnämnd. 

Utöver vad som är föreskrivet i kommunallag, skollag och annan lagstiftning för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Ansvarsområden 

§ 1

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det allmänna skolväsendet 
avseende gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna (”Lärvux”) i kommunen. I utbildningsuppdraget ingår även att 
efter beviljad ansökan vara Riksidrottsgymnasium (RIG) och anordna nationell 
idrottsutbildning (NIU) avseende specialidrotter.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den särskilda undervisning av 
elever inom gymnasieskola och gymnasiesärskola vilka vårdas på länssjukhuset Ryhov. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för samordningen av Södra 
Vätterbygdens Teknikcollege avseende kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och 
Vaggeryd. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för utbildningsrelaterade frågor vad 
avser kommunens deltagande i Vård- och omsorgscollege för samverkansområdet som 
omfattar kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för de yrkeshögskoleutbildningar 
som kommunen bedriver som egen huvudman. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvaret – att efter överenskommelse – 
fungera som utförare åt Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) av yrkeshögskole-
utbildningar.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens trafikövningsplats. 
  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknads-
åtgärder. 
  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att erbjuda nyanlända invandrare 
samhällsorientering. 
  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska med uppmärksamhet följa samhälls-
utvecklingen såväl nationellt som internationellt och verka för åtgärder som siktar till en 
positiv sysselsättningsutveckling. 
  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska också fastställa målen för kommunens 
verksamhet när det gäller sysselsättning genom både strategiska och operativa planer. 
  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden företräder kommunens intressen som 
huvudman när det gäller verksamheter som nämnden ansvarar för. 

Ledning och styrning 
  
§ 2 
  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska:  
– leda, utveckla och utvärdera de verksamheter som finns inom nämndens ansvars- 
  område i enlighet med de mål och regler som finns i gällande lagstiftning, i FN:s 
  konvention om barnets rättigheter och i kommunens antagna dokument för verk- 
  samheten  
– ta fram förslag till kommunala styrdokument inom ansvarsområdet  
– medverka i samhällsplaneringen, samverka med nämnder, andra samhällsorgan 
  organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda miljöer inom kommunen 
– ansvara för samverkan med Jönköping University i högskolefrågor  
– lämna yttrande i ärenden inom verksamhetsområdet som remitterats till nämnden. 
  
Ekonomisk planering och förvaltning 
  
§ 3  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska:  
– förvalta stiftelser som står under nämndens vård och besluta om utdelning från dessa.  
– ta emot statsbidrag och dylikt inom nämndens ansvarsområde som betalats ut till 
  kommunen.  
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Information 
  
§ 4 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska:  
– informera om sin verksamhet i syfte att utifrån en kommunaldemokratisk målsättning 
  ge kännedom om och insyn i nämndens verksamhet.  
– genom information till brukarna stimulera dessa att aktivt engagera sig i nämndens 
  verksamheter.  
 
Särskilda uppgifter 
  
§ 5 
  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska besluta i ärende som rör insatser enligt 
lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) när det är fråga om bevil-
jande av insats inom nämndens ansvarsområde.  
 
Övrigt 
  
§ 6 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska:  
– främja pedagogisk försöksverksamhet och lokal skolutveckling  
– besluta om deltagande i nationell försöksverksamhet inom nämndens ansvarsområde- 
– utse skolchef för nämndens verksamhet  
– fullfölja de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat över till nämnden. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är vårdgivare utifrån reglerna i hälso- och 
sjukvårdslagen. 
 


