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Barn- och utbildningsförvaltningen
Teresia Granlund | Utredarevecklingsledare
033-430 58 63 | teresia.granlund@bollebygd.se
Bildnings- och omsorgsnämnden

Revidering av bildnings- och omsorgsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning (bilaga
1).
Ärendet
Bildnings- och omsorgsnämnden har sedan tidigare en delegationsordning för
verksamheterna inom nämndens ansvarsområden. Delegationsordningen är senast
reviderad 2016-03-29. Det har nu uppstått behov av mindre ändringar på några punkter.
Följande ändringar har gjorts:
U:6

Beslut att inte lämna ut

2 kap.

allmän handling eller

12 §
TF och

uppgift ur sådan samt
uppställande av förbehåll
i samband med

Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Överklagas till
kammarrätten

6 kap.
4§

Utlämnande av

OSL

utlämnande av allmän

allmänna handlingar är

handling

verkställighet.

U:26 Överklagande och
yrkande om inhibition
när domstol har ändrat

6 kap.
33-34
§§
KL, 10
kap. 12 §§
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nämndens beslut samt

SoL

a)

avgivande av yttrande

och 27

Förvaltningschef

§ LSS

a) beslut fattat av

2 (3)

b)

tjänsteman

Individutskottet

b) beslut fattat av
utskott
S:14

Beslut att inte lämna ut

2 kap.

allmän handling eller

12 §
TF och

uppgift ur sådan samt
uppställande av förbehåll
i samband med

S:52

K:6

Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Överklagas till
kammarrätten

6 kap.
4§

Utlämnande av

OSL

utlämnande av allmän

allmänna handlingar är

handling

verkställighet.

Dödsboanmälan till

20 kap.

skatteverket tingsrätten

8a§

Beslut att inte lämna ut

2 kap.

allmän handling eller

12 §

uppställande av förbehåll
i samband med

ÄB

TF och

uppgift år sådan samt

Handläggare

Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Överklagas till
kammarrätten

6 kap.
4§

Utlämnande av

OSL

utlämnande av allmän

allmänna handlingar är

handling

verkställighet.

Beslutsunderlag
- Revidering av bildnings- och omsorgsnämndens delegationsordning, tjänsteskrivelse
bildnings- och omsorgsförvaltningen 2016-08-31
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- Revidering av bildnings- och omsorgsnämndens delegationsordning, förslag till ny
delegationsordning (bilaga 1)
Skickas till
Utvecklingsledare Teresia Granlund
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