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Kommunstyrelsen

Reglementet för barn- och
utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fastställs att börja gälla 2019-0101.
2. Tidigare beslutat reglemente för barn- och utbildningsnämnden upphör därmed att
gälla.

Ärendebeskrivning
Den nuvarande kultur- och fritidsnämnden kommer att ombildas till en nämnd med ansvar för
arbetsmarknadsinsatser, inkludering, musikskola, kulturgård, bad, bibliotek, föreningsstöd och de
fria skolvalen m.m. Detta ger följdändringar för barn- och utbildningsnämndens reglemente.
Reglementets baseras på kommunfullmäktiges beslut om att inrätta en ny sektor under kultur- och
fritidsnämnden från den 1 maj 2018 (se kommunfullmäktige 2018-01-31, § 12, dnr KSF
2017/169).
Reglementet följer också den mall för reglementen som den parlamentariska gruppen för
reglementen fastställt (se dnr KSF 2015/581 ). Även Sveriges Kommuner och Landstings skrift om
reglementen från 2018 har inarbetats.
Efter beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott har nämndens sammansättning dock angetts så
att den består maximalt av nio (9) ledamöter och tre (3) till nio (9) ersättare samt en till två vice
ordförande. Den parlamentariska gruppens förslag var att det skulle vara 3 ersättare och en vice
ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över förslag till nytt reglemente. Nämnden
framför att i avsnitt 4.1. bör punkt 7 och 10 bör strykas vilket skett (se gul markering i
reglementet). Nämnden önskar även att skrivelsen i avsnitt 2 ”skola och förskola” ska
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ändras till ” förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem” vilket skett.
(se gul markering i reglementet).

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att antalet ersättare i nämnden ska uppgå till fem
stycken, inte tre stycken som anges i reglementet. Då kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat att förslaget ska vara 3-9 ersättare ändras inte reglementet i enlighet med barnoch utbildningsnämndens förslag.

Gunilla D Skog
Kanslichef

Beslutsunderlag
Reglemente BUN 18-11-09.docx (förslag till nytt reglemente)
Tjänsteskrivelse Regl BUN 181109.docx
Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-22 § 164.doc
Tjänsteskrivelse 181010 BUN reglemente ver 1.0.docx
2018-10-02 KSAU § 253.doc
Barn och utbildningsnamndens reglemente 20160127.pdf (nu gällande reglemente)

