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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-10-14 

Tid:   kl. 09:00 – 16:25. Pauser 11:10-11:30 och 12:30-13:00. Del 

av sammanträde vid samma tid.  

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Tommy Söderhagen tjänstgör för Jessica Rodén (S) 

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

 (C) Catarina Johansson tjänstgör för Ann-Christin Andreasson (C) 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Anders Lindahl 

 (KD) Per-Åke Älverbrandt tjänstgör för Nicolette Nadj (KD) 

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Natalia E Henriksson (SD) 

 (SD) Jarl Krüger 

 (V) Arthur Thiry 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (S) Louise Rönnestad 

(S) Helena Johansson 

(C) Hans-Olof Andersson 

(M) Håkan Mauritzson 

(M) Lisa Ståhl Andersson 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 121-128 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 118-130 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 118-130 

 Katja Drugge Fastighetsförvaltare, 

TSF 

§§ 129-130 

 Thomas Poddig Teknisk chef, TSF § 129 

 Johan Westerberg Rektor § 126 

 Markus Ring Rektor § 126 

 Johan Höglund Ekonom §§ 123-125 
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 Hanna Grunditz-

Svensson 

Ekonom §§ 123-125 

 Leo Rosenberg Kvalitetsutvecklare §§ 130-132 

 Per Haugsnes Verksamhetsutvecklare §§ 136 

    

 Fackliga företrädare   

 Sandra Strand 

Gustafsson, 

Lärarförbundet 

 §§ 118-129 

 Carl Eliasson, Lärarnas 

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 118-140 

    

 Övriga närvarande   

 Åsa Eriksson Berggren Ung företagsamhet § 121 

 Rebecca Bitto Ung företagsamhet § 121 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-10-14, kl. 16:30. 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 133 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-10-14, § 133 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-10-15 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-11-06 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Barn- och utbildningsnämndens yttranden med anledning av 

översyn av nämndreglementen 

§ 133 
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§ 133/2021   Dnr: BUN 2021-120 

Barn- och utbildningsnämndens yttranden med anledning av 

översyn av nämndreglementen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-15 som 

synpunkter på förslaget till nytt kommungemensamt reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-16 som 

synpunkter på förslaget till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-17 som 

synpunkter på förslaget till nytt reglemente för teknik- och servicenämnden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_____________________ _____________________ 

Leif Sternfeldt   Elise Benjaminsson 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för kommunens nämnder sågs senast över 2012. Sedan 
dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn av samtliga 
reglementen. Kommunledningskontoret har därför under 2021 tagit fram förslag på 
nya reglementen, vilka bygger på de förslag till reglementen som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) tog fram 2019 efter att den nya kommunallagen 
trädde i kraft.  

Före sommaren skickades materialet på remiss till förvaltningarna som då fick yttra 
sig. Förslagen till nya reglementen har sedan dess justerats utifrån förvaltningarnas 
synpunkter, och det är nu dags för nämnderna att yttra sig innan beslut om nya 
reglementen fattas.  

Eftersom det rör sig om ett mycket omfattande material, där förvaltningen redan 
lämnat sitt eget yttrande, har förvaltningen nu skrivit förslag på nämndens 
yttranden i samråd med nämndens presidium.  

Nämnden har möjlighet att yttra sig över samtliga nämndreglementen, men 
förvaltningen har endast föreslagit synpunkter på det egna och teknik- och 
servicenämndens samt det kommungemensamma. 

Ärendets behandling 

Förslag 2021-08-10 till nytt kommungemensamt reglemente för nämnderna, dnr 

KS 2021-341-2 
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Nuvarande kommungemensamt reglemente med ändringar markerade, KS 2021-

341-3 

KS tjänsteskrivelse dnr 2021-341-3 

KSAU § 218/2921 

Förslag 2021-08-10 till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden, dnr KS 

2021-345-2 

Synpunkter från förvaltningen, 2021-06-09, dnr KS 2021-345-3 

KS tjänsteskrivelse dnr 2021-345-4 

KSAU § 221/2021 

Förslag 2021-08-10 till nytt reglemente för teknik- och servicenämnden, dnr KS 

2021-349-2 

KS tjänsteskrivelse dnr 2021-349-5 

KSAU § 226/2021 

Yttrande med anledning av översyn av kommungemensamt reglemente dnr 2021-

120-15 

Yttrande med anledning av översyn av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

dnr 2021-120-16 

Yttrande med anledning av översyn av teknik- och servicenämndens reglemente 

dnr 2021-120-17 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 2021-120-18 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-07, 

och lämnat följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-15 som 

synpunkter på förslaget till nytt kommungemensamt reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-16 som 

synpunkter på förslaget till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-17 som 

synpunkter på förslaget till nytt reglemente för teknik- och servicenämnden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden antar arbetsutskottets förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 


