KALLELSE
Datum

2017-12-06

Sammanträdande organ
Tid
Plats

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till justerare:

Carina Sjölund

Förslag till ersättare för justerare:

Joel Petersson

Förslag till tid och plats för justering:

Fredagen den 15 december 2017, klockan 15.00
på sekretariatet för barn- och utbildning

Onsdagen den 13 december 2017, kl. 16.00
Hellqvistsalen, kommunhuset

Sida Information
-

Tema: Jämställdhet, Torbjörn Messing

-

Förvaltningsinformation
- flyttprocessen
- utökat behov för förskolan

BUN 2017/16

Ärenden till barn- och utbildningsnämnden
-

Beslutsattestanter och ersättare för 2018

BUN 2017/172

Ärenden till kommunstyrelsen
Anmälningsärenden
-

Meddelanden

-

Förteckning över delegationsbeslut
Övrigt

Mikael Peterson
Ordförande

Ann-Katrin Öijwall
Nämndsekreterare

BUN 2017/18

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Blad

2017-12-13

§
Revidering av beslutsattestanter jämte ersättare för barn- och utbildningsnämnden
och dess förvaltning 2018 (BUN 2017/172)
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för
attestreglementet ska varje nämnd före varje års utgång
besluta om attestanter och ersättare för dessa.
Barn- och utbildningsnämndens beslut om attestanter för 2017 bör
revideras med anledning av att nya rektorer tillträtt som ledare för
skolorna samt att nya identiteter har tillkommit tillföljd av nya
verksamhetsområden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Beslutsattestanter och ersättare för 2018

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden reviderar sitt beslut om
beslutsattestanter och ersättare för dessa för barn- och
utbildningsnämnden och dess förvaltning 2018 i enlighet med
förslaget.
Den nya attestlistan gäller från den 1 januari 2018.
Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas
namnteckningsprov för de nya rektorerna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Ekonomikontoret (inkl. handling och namnteckningsprov), akten
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-11-29

BUN 2017/172

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Vår handläggare

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh

Beslutsattestanter jämte ersättare för barn- och
utbildningsnämnden och dess förvaltning 2018
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska varje
nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för dessa.
Barn- och utbildningsnämndens beslut om attestanter 2017 bör revideras med
anledning av byte av rektorer samt nya verksamhetsområden.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltnings förslag:
Barn- och utbildningsnämnden reviderar sitt beslut om beslutsattestanter och
ersättare för 2018 med anledning av att nya rektorer tillträtt som ledare
förskolorna samt att nya identiteter har tillkommit till följd av nya
verksamhetsområden.
Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas namnteckningsprov.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

