MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-05-10

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-13:40

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande),
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)

Utses att justera

Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§30

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Malin Svan (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
2022-05-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-05-10

sid 2

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

§30

Revidering av delegeringsordning
(2022 BUN0078)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar revidera delegeringsordningen för barn- och
ungdomsnämnden.
Beskrivning av ärendet
I nämndernas delegeringsordning finns ett antal kapitel som är kommungemensamma, d.v.s.
de ser likadana ut hos alla nämnder. Kommunledningskontoret har sett över dessa kapitel och
kommunstyrelsen har antagit dem i sin delegeringsordning. Barn- och ungdomskontoret
föreslår nu att även barn- och ungdomsnämnden reviderar sin delegeringsordning med
förändringarna i de gemensamma delarna.
I ekonomidelen föreslås mindre justeringar. Det är främst delegatnivån som har setts över,
men det har även tillkommit förtydliganden där besluten faller under verkställighet.
Förändringarna i personaldelen grundar sig i att man har sett över nivån på delegaten, och
enstaka punkter har tagits bort med hänvisning till att de har klassats som verkställighet.
I förslaget ersätts upphandlingsdelen med en förnyad, förkortad version. Där beslut om
anskaffning tas bort samt vissa beslut förtydligas. Delegeringsordningen stämmer i förslaget
bättre överens med hur upphandlingsfunktionen på kommunledningskontoret är utformad.
Det har också kommit till ett kapitel om GDPR och informationssäkerhet.
I de verksamhetsspecifika delarna i delegeringsordning föreslås två mindre förändringarna
rörande tilläggsbelopp för elever i fristående verksamheter inom förskola och grundskola.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse revidering delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden
 Förslag revidering delegeringsordning barn- och ungdomsnämnden
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar revidera delegeringsordningen för barn- och
ungdomsnämnden.
Paragrafen är justerad
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