
 

 

Nämnden svarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdomar som bildar gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Nämnden ansvarar för elevhälsa enligt 2 kap. 25-27 §§ skollagen. Nämnden ansvarar för att den 

medicinska och psykologiska delen i elevhälsan bedrivs i enlighet med den lagstiftning som styr 

hälso- och sjukvård. 

Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år. 

Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämndens 

uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning bestående av grundläggande vuxenutbildning, 

gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare 

(Sfi). 

Nämnden ansvarar för av kommunen anordnade yrkeshögskoleutbildningar (YH). 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter för utförandet enligt beslut om korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år, inom de frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

 



 

 

 

Nämnden ansvarar för uppdragsutbildningar samt övriga utbildningar kopplade till arbetslivet. 

Nämnden ansvarar för kommunens studie- och yrkesvägledning. 

Nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. 

Nämnden ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 

ensamstående vuxna och familjer. 

Nämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd 

och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form 

av boende för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende.  

Nämnden ansvarar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 

ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden 

har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att betrakta som 

ensamkommande eller unga asylsökande. 

Nämnden ansvarar för de ärenden beträffande ensamkommande barn och unga som innebär 

handläggning och myndighetsutövning och som ankommer på kommunens socialnämnd i enlighet 

med bland annat socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga.  För insatser enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) för ensamkommande barn och 

unga ansvarar nämnden för Individ och Familjeomsorg. 
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