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Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll
Datum: 2023-01-25
Tid: klockan 08:00 - 08:30
Plats: KS-salen
Paragrafer: § 16 - § 16

Justering
Utses att justera: Bo Sundbäck
Datum: 2023-01-25
Tid: klockan 13:00

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Bildningsnämndens sammanträde 2023-01-25. Protokollet 
har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska 
sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-01-25. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2023-02-16.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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Närvarolista

Beslutande
Beslutande
Nicklas Backelin (V), ordförande
Gun Andersson (M), 1:e vice ordförande
Emma Nilsson (S), ersättare för Stefan Nilsson (SD)
Bo Sundbäck (S), 2:e vice ordförande
Sylvia Jonasson (C)
Ola Dahlström (L)
Pål Brenna (S)

Övriga närvarande
Monika Johansson (HEL), ej tjänstgörande ersättare
Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare
Margaretha Persson (SiV), insynsplats
Ingrid Elmgren, skolchef
Ann-Louise Axelsson, nämndsekreterare
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Innehållsförteckning

§ 16 Beslut om bildningsnämndens delegationsordning 4
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§ 16 Beslut om bildningsnämndens 
delegationsordning
Diarienummer: BN/2023:5

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har inrättat en bildningsnämnd och reglementet är fastställt i 
kommunfullmäktige. Bildningsnämnden behöver anta en delegationsordning och 
därmed överlåta sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner. Beslut som är 
fattade med stöd av delegation skall sedan redovisas till bildningsnämnden. Beslut 
fattade 2023-01-01 och framåt kommer därför redovisas till nämnden.

I förslag till delegationsordning har verksamhetsområdet bildning plockats ut från 
kommunstyrelsens delegationsordning och behållits för att kunna ge en tydligare bild 
över bildningsnämndens befogenheter.

Redovisningen av delegationsbeslut innebär inte att nämnden kan ompröva eller 
fastställa besluten. Däremot står det fritt att återkalla lämnad delegering. 
Delegationsbesluten förtecknas på en övergripande nivå. Delegationsbesluten finns i 
verksamheterna och redovisas vid varje nämndsammanträde. Besluten kan också tas 
fram vid förfrågan.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-01-04
Förslag till bildningsnämndens delegationsordning 2022-11-22 

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Nämndsekreterare
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