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§ 1 
Presentation 

Ordföranden Håkan Karlsson hälsar ledamöter och ersättare välkommen till den nya 
nämnden. Tjänstemän och ledamöter presenterar sig. 

__________ 
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§ 2 
Presentation av antal ledamöter som ska ingå i barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskott 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 5 ledamöter och 5 ersättare ska ingå i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Ordförande föreslår att 5 ledamöter och 5 ersättare ska ingå i barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott. 
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§ 3 
Val av ledamöter och ersättare samt bland ledamöterna ordföranden, 1:e 
vice ordföranden och 2:e vice ordföranden i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande utses till barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott.  

Ledamöter  

Ordföranden, Håkan Karlsson (S) 

1:e vice ordföranden, Ulrika Cederlöf (C) 

2.e vice ordföranden, Caroline Willfox (M) 

Mats Hansson (S) 

Helena Andersson (S) 

Ersättare 

Tommy Janfjäll (S)  

Erik Herman (C) 

Benny Gifting (S) 

Erik Hedström (S) 

Roger Siljeholm (M) 

Ärendebeskrivnings 

Till arbetsutskottet ska fem ledamöter och fem ersättare utses. 

Delges 

De valda 

  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 
Blad 

5 

 

  

 

§ 4 
Val av en ledamot och en ersättare till Tillgänglighetsrådet 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till tillgänglighetsrådet utses Mats Hansson (S)som ordinarie ledamot och Caroline 
Willfox (M) som ersättare. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Till tillgänglighetsrådet föreslås att en ordinarie ledamot och en ersättare utses.  
 

Delges 
Tillgänglighetsrådet 

De valda 
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§ 5 
Val av en ledamot och en ersättare till presidiet för barn- och utbildnings- 
och socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till presidiet för barn- och utbildnings- och socialnämnden utses Håkan Karlsson (S), 
Ulrika Cederlöf (C) och Caroline Willfox (M). 

Ärendebeskrivning 

Till presidiet för barn- och utbildnings- och socialnämnden föreslås att barn- och ut-
bildningsnämndens presidium utses. 

Delges 

Socialnämnden 
Presidiet BUN 
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§ 6 
Verksamhetsinformation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson, förvaltningschef, Per Wikström, biträdande förvaltningschef och Henry 
Surakka, ekonom presenterar verksamheten, vilka lagar och förordningar som styr 
verksamheten samt en ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden.  

  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 
Blad 

8 

 

  

 

  Dnr BUN 2019/0001 

§ 7 
Delegationsordning mandatperioden 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreslagen delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska inför varje mandatperiod ta ställning till vilka be-
slut som ska delegeras. Bestämmelser om delegation av barn- och utbildningsnämn-
dens beslutanderätt regleras i kommunallagen, 6 kap, 33–38 §§. 

Bakgrund 

Syftet med att delegera barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt är dels att av-
lasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effekti-
vare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 
Detta skall bidra till effektivitet i förskolans/skolans verksamhet där beslutsfattandet, 
trots att det i delegationsordningen inte särskilt anges, så långt möjligt skall ske i sam-
råd med elever, föräldrar, skolpersonal och andra berörda. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning  
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§ 8 
Kurser och konferenser 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till skolriksdagen ska 11 ledamöter delta. 

Till barnrättsdagarna ska två från majoriteten och två från oppositionen medverka. 

Ärendebeskrivning 

Skolriksdagen den 6-7 maj 2019, Stockholm 

Barnrättsdagar 9-10 april 2019, i Örebro 
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