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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnd 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Ajournering 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

Selcreterare 

Ordforande 

Justerare 

Kl. 17.00, Matsalen, Bildningscentrum Jan Fridegård, Bålsta 

Ordforande Werner Schubert (S) 
Anders NilJjord (FP) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Michaela Wängelin (MP) 
Marcus Carson (S) 
Tommy Berglund (S) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Owe Fröjd (BÅP) 

Björn Hedö (M) tjänstgörande ersättare får Lennart Carlsson 

Cecilia Anna Rosrell (BåP) 

Hans Elmehed, forvallningschef 
Helena Johansson, nämndsekreterare 
Mats Ehrning, forvallningsekonom 
Annelie Högsund, forvallningsekonom 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 

Sammanträdet ajournerades mellankl18.06-18.22 §l 

Catherine Öhrqvist 

Omedelbar justering 

§§ 1-4 

W emer Schubert 

<~ 

__ ::;~=~~ . ::->'Q ___ ,,,,, 
Catherine Öhrqvist 
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~HÅBO 
"-'KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnd 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfor 
anslags uppsättande 

F ärvaringsplats 
for protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och utbildningsnämnd 

2015-01-07 

2014-01-08 
Datum for 
anslags nedtagande 2015-01-29 

Barn- och utbildningskontoret, Håbo kommun 

? ___ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnd 

Innehållsförteckning 

§l Beslut om åtgärder 2015 utifrån handlingsplan forskola och skola 2013-2015 

§ 2 Delegationsordning får barn- och utbildningsnämnden åren 2015-2018 

§ 3 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från barn- och utbildningsnämnden till forvallnings
chefen 

§ 4 Attesträtt for år 2015 

/ST RARE 

A 1es1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerm-e 

Kl. 17 .00, Blå Dragonen, Fridegårds gymnasiet, Bålsta 

Ordfårande Werner Schubert (S) 
Anders Nilfjord (FP) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Helene Zeland Bodin (C) 
Michaela Wängelin (MP) 
Mmcus Carson (S) §§ 8-10 
To=y Berglund (S) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Owe Fröjd (BåP) 

Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare får Lennart Carlsson (M) 
Cecilia Anna Rosrell (BåP), tjänstgörande ersättare får Marcus Carson§§ 5-7 

Cecilia Anna Rosrell (BåP) §§ 8-10 

Hans. Elmehed, förvaltningschef 
Helena Johansson, nänmdsekreterme 

Mats Ehrning, förvaltningsekonom 
Annelie Högsund, flirvaltningsekonom 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, administrativ chef 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 

Catherine Öhrqvist 

Onsdagen den 14 januari, kll4.00, ko=unhuset 

§§ 5-10 

Werner Schubert 

Catherine Öhrqvist 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och utbildningsnämnden 

2015-01-07 

Datumfår 
2015-01-15 anslags nedtagande 

Kommunbuset , Håbo kommun 

•••• J{!~~ •••m••••••••••••••m••mm ••••••••••••••••••••••••••• Iti:~a J o hans son 

2015-02-05 
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1"'11 HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

"'-' KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Datum 
2015-01-07 

§ 5 Val av ordforande vid dagens sammanträde 

§ 6 Närvaro- och yttranderätt vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2015-2018 

§ 7 Information från förvaltningsledningen 

§ 8 Sammanträdesdatum och tider för barn- och utbildningsnämnden år 2015 

§ 9 Nominering till kommunala handikapprådet 2015-2018 

§ 10 Nämndens deltagande i förrättningar 

UTDRAGSBESTYRKNING JqS{E.RARE 

/(~{~. f~~ •. ;;_ l 
EXPEDIERAD SIGNATUR 
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f"'11 HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUS RARE 

BOU § 1 BOU 2015/1 

Beslut om åtgärder 2015 utifrån handlingsplan förskola och 
skola 2013-2015 

Sammanfattning 
skolnämnden beslutade den 8 december 2014 (86) att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomfåra fårändringar som ska leda till en budget i balans 
2016-12-31. Vidare beslutade skolnämnden att hemställa hos 
kommunfullmäktige att täcka det prognosticerade underskottet 2015 och att 
tjänsteskrivelsen 2014/121 nr 2014.5172 ska ses som en del av ett 
diskussionsunderlag i fall ekonomin ej är i balans 2016. 

Mot beslutspunktema 1-3 reserverade sig Catherine Öhrqvist (M), Björn 
Hedö (M) och Gunilla Alm (FP) till fårmån fcir fårslagen till beslut i 
tjänsteslaivelsen 2014/121 nr 2014.5172. 

Förslag till beslut vid dagens sammanträde 
Catherine Öhrqvist (M): Barn- och utbildningsnämnden upphäver 
beslutspunktema 1-3 i skolnämndens beslut den 8 december 2014 (§ 86). 
Förvaltningen får uppdraget att med hjälp av skolval och relativ 
närhetsprincip styra nuvarande skol organisation, F-6 och F-9, mot en budget 
i balans 2015-12-31. 

Marcus Carson (S): skolnämndens beslut den 8 december 2014 
( § 8 6) kvarstår. 

Tommy Berglund (S): I det fall barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
upphäva skolnämndens beslut den 8 december 2014 (§86) föreslås att 
förvaltningen f'ar i uppdrag att ta fram en tydlig beslaivning av relativ 
närhetsprincip. 

Beslutsgång 
Ordfåranden fmner att barn- och utbildningsnämnden upphäver 
beslutspunkterna 1-3 i skolnämndens beslut den 8 december 2014 (§ 86). 
Förvaltningen får uppdraget att med hjälp av skolval och relativ 
närhetsprincip styra nuvarande skolorganisation, F-6 och F-9, mot en budget 
i balans 2015-12-31. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tydlig 
beskrivning av relativ närhetsprincip. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutspunkterna 1-3 i 
skolnämndens beslut den 8 december 2014 (§ 86). 

2. Förvaltningen får i uppdrag att med hjälp av skolval och relativ 
närhetsprincip styra nuvarande skolorganisation, F-6 och F-9, mot en 
budget i balans 2015-12-31. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~.1~1 
Nr 2015.18 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 1 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-07 

BOU 2015/1 

Beslut om åtgärder 2015 utifrån handlingsplan förskola och 
skola 2013-2015 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tydlig beskrivning av relativ 
närhetsprincip. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 
Werner Schubert (S), Marcus Carson (S) och Tommy Berglund (S) 
reserverar sig mot beslutet att upphäva (§ 86) i skolnämndens protokoll från 
2014-12-08. Vi anser det ger alltfår vittgående konsekvenser får 
kornmunens skolor personal och barn utan vi fareslår att nämnden tillfårs 
nödvändiga medel får att få l ja handlingsplanen får budget i balans 2016. 

Beslutsexpediering 
Kornmunfulhnäktige 
Skolfårvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.18 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

JU E 

BOU §2 BOU 2014114 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden åren 
2015-2018 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsfårvaltningen har tagit fram fårslag till 
delegationsordning får barn- och utbildningsnämnden. Av fårslaget framgår 
hur en delegationsordning ska användas, typ av verksamhet och de lagrum 
utifrån skollag och andra fårfattningar som gäller får barn- och utbildnings
nämndens verksamhet. 

I fareslagen delegationsordning ges fån'altningschefen samtlig delegation, 
med möjlighet att vidaredelegera vissa av besluten till underställd personal. 
Då fårvaltningschefen ändrar vidaredelegeringen återrapporteras detta till 
nämnden genom ett anmälningsärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-22, BOU2014/l4 nr 2014.27 

- Delegationsordning får barn- och utbildningsnämnden, åren 2015-2018 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar fårslag till delegationsordning, åren 
2015-2018, att gälla från och med den 7 januari 2015 och tills vidare. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Delegaterna 

EXPEDIERAD S\GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.15 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §3 BOU 2014/13 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från barn- och 
utbildningsnämnden till förvaltningschefen 

Sammanfattning 
Till behandling föreligger att fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter från barn
utbildningsnämnden till förvaltningschefen. 

I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även 
huvudansvariga för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret omfattar även 
eleverna vid kommunens skolor. 

De föltroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det 
finns förutsättningar för att arbetsmiljölagen och andra lagar följs. Själva 
arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av medarbetarna i det 
dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. De förtroendevalda ska 
därför se till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, 
resurser och kunskaper att driva en bra verksamhet med tillfredställande 
arbetsmiljövillkor. 

Ansvaret slås också fast i nämndens reglemente, vilket har antagits av 
kommunfullmäktige. En av nämnduppgifterna är att se till att 
förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM). En annan är att tillse att förvaltningschefen får rätt att fördela 
uppgifter så långt ut i organisationen, att SAM kan drivas på arbetsplatserna. 

Arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av verksamheten och omfatta 
såväl anställda som elever. Frågor som rör arbetsmiljön ska därför 
handläggas i de normala beslutsprocesserna inom nämnden. 

I första hand har arbetsgivaren ett skyddsansvaL Man ska förebygga ohälsa 
och olycksfall, men när detta inte lyckas tillkommer också ett 
rehabiliteringsansvaL Ä ven i de fall ohälsan har sin orsak ulmför arbetet 
gäller rehabiliteringsansvaret. 

Genom delegation från nämnderna får chefer det praktiska uppdraget med 
befogenheter, resurser och kunskaper att bedriva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljö, så att man bland annat förebygger risker och 
rättar till brister. 

Håbo kommun antog 2009 en arbetsmiljöpolicy. Utifrån denna policy och 
ny lagstiftning har förvaltningen arbetat fram nya delegationer från 
förvaltningschef till underställda chefer. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §3 BOU 2014/13 

forts. 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från barn- och utbildnings
nämnden till förvaltningschefen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-22, BOU2014/13 nr 2014.29 

Fördelnings av arbetsmiljöuppgifter från barn- och utbildningsnämnden 
till fårvaltningschefen, BOU2014/13 nr 2014.30 

Arbetsmiljöpolicy 

Rehabiliteringspolicy 

Reglemente får skolnämnden, fastställt av kommunfullmäktige 
(§ 110/2014) 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fårdela arbetsmiljöuppgifter 
till fårvallningschefen enligt fårvallningens fårslag. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.17 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU§4 

Attesträtt för 2015 

Inledning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-07 

BOU 2014/9 

Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2015, och 
syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla for dem som 
ska utfora de olika attestmomenten. Det åligger kommunens närunder och 
styrelser att se till att bestäromelserna i reglementet iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utfors. Reglementet anger bl.a. att nämnd 
delegerar till forvaltningschef att besluta om attestante r samt att närund 
ansvarar for att en aktuell forteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Sammanfattning 
Förvaltningen foreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 
utbidningsnämndens ordforande attesträtt under 2015 med 
ansvarskodsintervallet 5000-5000 ( ordforande barn- och utbildningsnämnd) 
kopplat till verksamhetskodsintervallet l 07 (barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet samt tillhörande arbetsutskott) 

Förvaltningen foreslår dessutom att barn- och utbildningsnärunden ger 
forvallningschefen attesträtt under 2015 med ansvarskodsintervallet 5000-
6999 ( ordforande barn- och utbildningsnämnd och barn- och 
utbildningsförvaltning) kopplat till verksamhetskodsintervallet l 07 (barn
och utbildningsnämndens verksamhet samt tillhörande arbetsutskott), 13 80 
(närundsadrninistration) och 4000-4999 (pedagogisk verksamhet). 

På barn- och utbildningskontoret finns aktuell attestförteclming vilken 
kommer att anmälas till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2014-12-19, BOU2014/9 m 2014.23 
Attestförteclming år 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Nilfjord (FP): Föreslår att beslut l och 2 fortydligas med en 
hänvisning till bilaga. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämndens ordförande ges attesträtt under 2015 
med ansvarskodsintervallet 5000-5000 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet 107, enligt bilaga. 

2. Förvaltningschefen ges attesträtt under 2015 med ansvarskodsintervallet 
5000-6999kopplat till verksamhetskodsintervallet 107, 1380 och 4000-
4999, enligt bilaga. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.19 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU §4 

Forts. 

Attesträtt för 2015 

Beslutsexpediering 
Ordfåranden 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-07 

BOU 2014/9 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.19 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 5 BOU 2014/15 

Val av ordförande vid dagens sammanträde 

Sammanfattning 
Av det allmänna reglementet som gäller for samtliga nämnder, antaget av 
fullmäktige den 15 december 2014 (§ 110), framgår enligt 8 §: 

"Om varken ordforande eller en vice ordforande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör annan av nämnden 
utsedd ledamot ordforandens uppgifter." 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-29, BOU2014/15 m 2014.33 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden utser Werner Schubert (S) att fullgöra 
ordforandens uppgifter vid dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.29 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-01-07 

BOU 2014/8 

Närvaro- och yttranderätt vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden 2015-2018 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt 
vid nämndens sammanträden under perioden 2015-2018. 

En nämnd får kalla en ledarnot eller en ersättare i fullmäktige, en annan 
nämnd eller beredning, en revisor eller en revisors ersättare, en anställd hos 
kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med 
nämnden får att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, lämna upplysningar men inte 
delta i besluten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2014-12-22, BOU2014/8 m 2014.22 

Beslut 
l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge fårvaltningschef, 

nämndsekreterare, fårvaltningsekonom, handläggande tjänstemän, 
rektorer/färskolechefer samt ersättare i nämnden närvaro- och 
yttranderätt vid nämndens sammanträden under perioden 2015-2018. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.30 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU§ 7 

Information från förvaltningsledningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-07 

BOU 2014/2 
BOU 2015/1 

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen ger en information och 
lägesrapport om de förslag till åtgärder 2015, utifrån handlingsplan förskola 
och skola, som sko1närnnden beslutade den 8 december 2014 (§ 86). 

Underlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-22, BOU2014/2 nr 2014.35 

Protokoll från sko1nämnden (§ 86), 2014-12-08 

Tjänsteslaivelse, 2014-12-08, SKN20141121 nr 2014.5172 

Förslag- Handlingsplan med åtgärdsförslag avseende förskola och 
grundskola, 2013-2015,2014-12-01 nr 2014.5074 

Antal elever!ldass F-9, i Håbo kommun 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2015.37 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

JU TER RE 

BOU §8 BOU 2014/11 

Sammanträdesdatum och tider för barn- och utbildnings
nämnden år 2015 

Sammanfattning 
En preliminär sammanträdesplan har av tidigare skolnämnd (§ 78/2014) och 
bildningsnämnd (§ 60/2014) antagit får år 2015. Planen är avstämd utifrån 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomiavdelningens arbete med 
årsredovisning/bokslut och ekonomisk uppfåljning. 

Förvaltningen fareslår att nämnden fastställer datum och tider får nämndens 
sammanträden vid dagens sammanträde, men avvaktar att fastställa datum 
och tider får beredningar till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
februari 2015. 

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden, onsdagar kl. 18.00 
25 februari, 25 mars, 6 maj, 17 juni, 30 september, 4 november och 
9 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-22, BOU2014/11 nr 2014.25 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden fastställer plan får nämndens 
sammanträden år 2015. 

Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsens kansli 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltuingens ledningsg1upp 
Barn- och utbildningskontoret 
Facldiga fåreträdare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

!1··//~//1 
;-\~~-

Nr 2015.46 



( 

( 

( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU§9 BOU 2014/10 

Nominering till kommunala handikapprådet 2015-2018 

Sammanfattning 
Det kommunala handikapprådet är ett samverkansorgan mellan Håbo 
kommun och handikapporganisationerna i frågor gällande målgruppen. En 
ordinarie ledamot och en ersättare nomineras från kommunstyrelsen, bygg
och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgs
nämnden. Ordinarie ledamot från kommunstyrelsen kommer att vara 
ordfårande får rådet enligt fårslag till reglemente som kommer att antas i 
februari 2015. 

Mot denna bakgrund har batn- och utbildningsnämnden möjlighet att 
nominera en ledamot och en ersättare till kommunala handikapprådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2014-12-22, BOU2014/10 m 2014.31 

Beslut 

l. Tillledamot i kommunala handikapprådet under pe1ioden 2015-2018 
nomineras Lennart Carlsson (M). 

2. Till ersättare i kommunala handikapprådet under perioden 2015-2018 
nomineras Johan Tolinsson (S). 

Beslutsexpediering 
De valda 
Kommunala handikapprådet 
Kommunstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING J ;tRARE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-07 

Barn- och utbildningsnämnden 

/ . 

BOU § 10 

Nämndens deltagande i förrättningar 

Sammanfattning 

BOU 2014/12 

I fullmäktiges allmänna reglemente for nämnderna(§ 110/2014) framgår av 
8 § att det åligger nämndsordfårande att representera nämnden vid 
uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden, om 
nämnden inte bestämt annat. 

Till barn- och utbildningsforval tiringens kontor kommer inbjudningar till 
olika forrättningar riktade till nänmdens politiker. Med forrättning menas 
sammankomst, konferens, foreläsning, informationsmöte, sammanträde, 
kurs, studiebesök, studieresa eller liknande. 

Barn- och utbildningskontoret fareslår att inbjudningar vidarebefordras till 
ordforanden och vice ordforande for kännedom samt for att avgöra om 
inbjudan är intressant och värdefull for nänmden att delta i. 

För att får rätt till arvode ska i forsta hand nämnden besluta om/godkänna 
deltagande i forrättning. Om tidsangivelsen i inbjudan inte kan invänta 
nämndens beslut, rar ordforanden och/eller vice ordforanden godkänna 
del tagande i forrättning. 

Efter forrättning ska fortroendevald återrapportera till nänmden och bifoga 
en kopia på inbjudan ihop med arvodesräkningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2014-12-22, BOU2014/12 m 2014.24 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden i forsta hand 
beslutar om/godkänner deltagande i forrättning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordforanden och/eller vice 
ordforanden avgör deltagande i forrättning, om tidsangivelsen i inbjudan 
inte kan invänta nämndens beslut. 

Beslutsexpediering 
Nämndsekreteraren 
Postansvarig 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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