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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse delegeringsordning BUN
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till delegeringsordning, daterad 2017-12-13

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag på delegeringsordning. Delegeringsordningen är
en förteckning över de beslut som kommunstyrelsen delegerar till utskott, en ledamot, en ersättare eller
till anställd i kommunen. Delegering innebär att styrelsen överlåter självständig beslutanderätt, d.v.s.
styrelsen ger någon i uppdrag att fatta beslut på styrelsens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på
samma sätt som om styrelsen själv fattat dem.
Kommunledningskontoret har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag till
kommungemensamma delar gällande beslut som berör allmänt, ekonomi, personal och upphandling i
delegeringsordningen. En gemensam mall med den grafiska profilen ska användas. Inledningen i
dokumentet är också gemensam. Syftet är att man ska känna igen att delegeringsordningen kommer från
Hylte kommun. Det ska vara samma delegatnivå i kommunen som beslutar i de ärenden som är
gemensamma i alla nämnder. Varje nämnd kan sedan lägga till de punkter som är specifika för sina
verksamheter. Det kan vara helt egna kapitel, men det kan också vara under kapitlen allmänt, ekonomi,
personal och upphandling.
Ändring i delegeringsordning:
- Enhetschef HVB borttaget på 14.1, 21.14 och 21.15 och har ersatts av Enhetschef IFO.
- Grundsärskola/Gymnasiesärskola har samlats under rubrik nr 7.
- 7.3 Beslut om mottagande i grundsärskolan – Övergripande särskoleansvarig.
- 7.14 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan – Övergripande särskoleansvarig
- 2.9 Beviljande av milersättning till elev enligt riktlinje - -borttagen
- 2.9 ny – Avslag på begäran från enskild om utbetalning av ekonomisk ersättning.

Handlingar i ärendet
Förslag delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden

Beslutet skickas till
Samtliga enheter på barn- och ungdomskontoret
Kommunledningskontoret

Stigert Pettersson
Hylte kommun
Barn- och ungdomskontoret

Erik Wikström
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk
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