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Chefer BUF, omr kontor, chef elevvården, chef kulturskolan

Justering av nämndens delegationsordning
03.155 00
Nämndens delegationsordning har justerats senast 2005‐04‐28, § 43.
Nämnden har därefter fattat beslut om att delegera beslut om att fastställa
bidragsbelopp för fristående skola till skolchefen. Beslut om avskrivning av
fordran/skuld till kommunen för obetalda förskole‐/fritidshemsavgifter är
sedan en tid tillbaka delegerat till kommunens ekonomichef, varför denna
punkt utgår i nämndens delegationsförteckning.
Ordföranden har sedan tidigare rätt att teckna avtal med riksbasketförbundet.
Denna rätt föreslås kompletterad med rätten att teckna avtal med
riksidrottsförbundet. Därutöver föreslås att rätten att avge yttrande delegeras
till ordförande i brådskande ärenden, där lag eller författning inte hindrar
detta.
Förvaltningens förslag till beslut
Nämndens delegationsordning justeras enligt ovan, bilaga 1 till denna
paragraf.
Förhandlingar enligt § 11 MBL har hållits 2006‐02‐07.
Vid arbetsutskottets sammanträde har ordföranden följande förslag till tillägg
i delegationsordningen:
•
•

Sid. 1 : Vid anställning av rektorer skall chefen för personalenheten
medverka i rekryteringsarbetet
Sid. 4 : Skolchefens beslut om att fastställa bidrag till fristående skola
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skall redovisas särskilt för nämnden genom skriftlig information eller
föredragning.
Thomas Olofsson (fp) och Örjan Lindström (m) yrkar avslag till ordförandens
förslag, andra punkten.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att ordförandens förslag vunnit
bifall.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag med de tillägg som framgår av ordförandens förslag.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson
(fp) avslag till förslaget om särskild redovisning av delegationsbeslut
avseende bidrag till fristående skola.
Yrkandet stöds av Per Tjärdalen (m).
Leif Wikström (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) yrkande och finner att det
avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Thomas Olofsson (fp) och Per Tjärdalen (m) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Thomas Olofssons (fp) yrkande.
__________
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