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Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 30 med ändring i kommunfullmäktige 2022-12-12 § 7 
 
 

Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
Utöver vad som framgår i detta reglemente gäller vad som föreskrivs i gemensamt 

reglemente för styrelse och nämnder i Huddinge kommun (HKF 9010). 

 

1 § Uppgifter inom det offentliga skolväsendet 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra samtliga uppgifter enligt 

skollagen (2010:800) och annan författning inom utbildningsområdet, som 

ankommer på Huddinge kommun som huvudman för 

 

1. gymnasieskolan, 

2. gymnasiesärskolan, 

3. kommunal vuxenutbildning inklusive undervisning i svenska för 

invandrare (sfi), och 

4. särskild utbildning för vuxna. 

Inom ramen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter enligt första 

stycket ska nämnden även handlägga frågor om entreprenad enligt 23 kap. 

skollagen.  

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att bedriva 

yrkeshögskoleutbildning i enlighet med lag (2009:128) om yrkeshögskolan och 

förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. 

Nämnden ska ansvara för elevhälsa enligt 2 kap. 25 – 27 §§ skollagen, vilket 

innebär att nämnden ska tillse 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 som inte fyllt 20 år 

i enlighet med 29 kap. 9 § skollagen. 

Nämnden ansvarar för arbete som utförs vid Resurscentrum för nyanlända, RCN. 

2 § Uppgifter inom social- och arbetsmarknadsområdet 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är huvudman för Huddinge kommuns 

uppdragsutbildning enligt lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall, 

samt för övriga utbildningar kopplade till arbetslivet. 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och 

ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. 

Nämnden ska även svara för bostadsförmedlingsverksamhet i fråga om förtur på 

grund av sociala eller medicinska skäl. 

Nämnden har ansvaret för vissa insatser inom Samordningsförbundet Huddinge 

Botkyrka Salem. 
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Nämnden ansvarar för de frågor som ankommer på kommunen enligt 1, 3, 10, 17 

och 18 §§ lag (1994:137) om mottagande av asylsökande, LMA. 

Nämnden ansvarar för bosättning av nyanlända enligt lag (2016:38) om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt de frågor som 

ankommer på kommunen utifrån lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare. 

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lag (2017:612) om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård rörande behov av ekonomiskt bistånd. 

Nämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen (2001:453) för all myndighetsutövning 

avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd. 

Nämnden ansvarar för de frågor som ankommer på kommunen enligt 

begravningslagen (1990:1144) och ärvdabalken (1958:637). 

Nämnden ansvar för de frågor som ankommer på kommunen enligt 

bidragsbrottslagen (2007:612). 

3 § Övriga uppgifter 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det 

gäller bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. 

4 § Skolchef 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska, i enlighet med vad som följer av 2 

kap. 8 a § skollagen, utse en skolchef som ska biträda nämnden med att tillse att 

de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i nämndens verksamhet inom 

skolväsendet.  


