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§  
Budgetuppföljning per den 31 december 
2016 (BUN 2016/38) 
Förvaltningschefen Fredrik Bergh lämnar på sammanträdet en 
muntlig budgetuppföljning per den 31 december 2016.  

   
 

 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§  
Komplettering i attestlista för barn- och 
utbildningsnämnden och dess förvaltning 
2017 (BUN 2016/164) 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 
december 2016 , i enlighet med kommunens 
tillämpningsföreskrifter attestlista för 2017.   

  
 Biträdande rektor för Hagaskolan hade ej påbörjat sitt uppdrag vid 

tillfället för beslutet varpå en komplettering i attestlistan behöver 
göras.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14, § 
68  

• Bilaga 1, ID, komplettering attestlista 2017 
• Bilaga 2, namnteckningsprov, attestlista 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen 
komplettering i attestlistan för barn- och 
utbildningsnämnden och dess förvaltning 2017. 

  
Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret bifogas 
namnteckningsprov. 

 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

 



2017-01-18

Attestlista 2017 Bilaga 1

Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning

Komplettering för beslut 2017-01-25

Identitet Verksamhet Beslutsattestant Ersättare
653xx Fritidshem Hagaskolan Linda Körner Fredrik Bergh
654xx Fritidshem Hagaskolan Linda Körner Fredrik Bergh
655xx Förskoleklass Hagaskolan Linda Körner Fredrik Bergh
656xx Hagaskolan Linda Körner Fredrik Bergh
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§  
Uppdrag från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden att redovisa 
genomförda investeringar och uppdrag – Ny 
sandlåda Malmberga förskola (BUN 2015/74) 

 Kommunstyrelsen har beviljat investeringen ”Ny sandlåda 
Malmberga förskola”.  Investeringen får ianspråkta 47 000 kronor 
ur investeringsbudgeten och barn- och utbildningsnämnden tillförs 
de ökade driftmedel under avskrivningstiden – 10 år. När 
investeringen är genomförd ska slutredovisning ske till kommun-
styrelsen. 
 
Investeringen ” Ny sandlåda Malmberga förskola” har genomförts 
till en kostnad om 49 000 kronor.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 17 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-23, § 216 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna redovisning om 

genomförd investering. Slutredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Uppdrag från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden att redovisa 
genomförda investeringar och uppdrag – 
Kompisgunga m.m. Björklidens förskola 
(BUN 2015/74) 

 Kommunstyrelsen har beviljat investeringen ”Kompisgunga m.m. 
Björklidens förskola”. Investeringen får ianspråkta 140 000 kronor 
ur investeringsbudgeten och barn- och utbildningsnämnden tillförs 
de ökade driftmedel under avskrivningstiden – 10 år.  

  
 När investeringen är genomförd ska slutredovisning ske till 

kommunstyrelsen. 
 
Investeringen ” Kompisgunga m.m. Björklidens förskola” har 
genomförts till en kostnad om 140 000 kronor.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 17 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-05 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-23, § 214 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna redovisning om 

genomförd investering. Slutredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Uppdrag från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden att redovisa 
genomförda investeringar och uppdrag – 
Lekhus Kinnekulle förskola (BUN 2015/74) 

 Kommunstyrelsen har beviljat investeringen ”Lekhus Kinnekulle 
förskola”.  Investeringen får ianspråkta 80 000 kronor ur investe-
ringsbudgeten och barn- och utbildningsnämnden tillförs de ökade 
driftmedel under avskrivningstiden – 10 år. När investeringen är 
genomförd ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen. 
 
Investeringen ”Lekhus till Kinnekulle förskola” har genomförts till 
en kostnad om 80 000 kronor.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 17 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-05 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-23, § 215 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna redovisning om 

genomförd investering. Slutredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Uppdrag från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden att redovisa 
genomförda investeringar och uppdrag – 
Lekställning Täcklunda förskola (BUN 
2015/74) 

 Kommunstyrelsen har beviljat investeringen ”Lekställning 
Täcklunda förskola”.  Investeringen får ianspråkta 50 000 kronor 
ur investeringsbudgeten och barn- och utbildningsnämnden tillförs 
de ökade driftmedel under avskrivningstiden – 10 år.  

  
 När investeringen är genomförd ska slutredovisning ske till 

kommunstyrelsen. 
 
Investeringen ” Lekställning Täcklunda förskola” har genomförts 
till en kostnad om 44 322 kronor.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett från barn- och utbildningsförvaltningen 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-22, § 17 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-05 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-23, § 213 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna redovisning om 

genomförd investering. Slutredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Meddelanden (BUN 2017/5) 
Rektor Jonas Karlsson har den 11 januari 2017 beslutat delegera 
delar av sin beslutanderätt till biträdande rektor Linda Körner. 
Delegationen gäller perioden 2017-01-15 — 2017-06-21. 

Delegationsprotokoll BUN 2017/1 

  

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
 

Utdragsbestyrkande  
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