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§6

KS2019/10

Reglemente för utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Bildnings- och omsorgsnämnden upphör den 1 mars 2019.
 Bildnings- och omsorgsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-1120, § 131, upphävs.
 Namnet på den nya nämnden är utbildningsnämnden.
 Reglemente för utbildningsnämnden antas, och börjar gälla från och med 1 mars 2019.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog i december 2018 mål och budget 2019-2021 för Bollebygds kommun.
I antagen budget fastslås att två nya nämnder ska inrättas i Bollebygds kommun. De två nya
nämnderna börjar gälla från och med 1 mars 2019 och för dessa behöver kommunfullmäktige
anta två nya reglementen.
Utgångsläget för båda reglementena har varit nuvarande bildnings- och omsorgsnämndens
reglemente, vars innehåll har delats upp mellan de nya reglementena, samt att
kommunstyrelseförvaltningen och bildnings- och omsorgsförvaltningen sett över eventuella nya
lagändringar som i föreliggande fall har införts i förslaget, språkbruk etc.
I förslag till reglemente för utbildningsnämnden återfinns bland annat att nämnden fullgör
kommunens uppgifter enligt skollagen, ansvarar för kommunens bibliotek enligt
bibliotekslagstiftningen, samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer
och inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till
föreningar och organisationer. I reglementet föreslås att utbildningsnämnden ska bestå av 7
ledamöter och 7 ersättare, samt att det ska finnas ett utskott. Val av ledamöter och ersättare
bereds av kommunfullmäktiges valberedning, till kommunfullmäktige. I samband med att
kommunfullmäktige antar namn på den nya nämnden, tillsammans med nytt reglemente, ska
också bildnings- och omsorgsnämnden som nämnd upphöra, och tillhörande reglemente
upphävas.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden upphör den 1 mars 2019. Bildnings- och omsorgsnämndens
reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-11-20, § 131, upphävs. Namnet på den nya
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nämnden är utbildningsnämnden. Reglemente för utbildningsnämnden antas, och börjar gälla
från och med 1 mars 2019.
Ledamöternas förslag till beslut
Daniel Persson (SD) föreslår att nya utbildningsnämnden ska bestå av 5 ledamöter och 5
ersättare, samt att förslaget om att nämnden ska ha utskott tas bort.
Lars-Erik Olsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att förtydliga rollen för föreslaget
utskott i utbildningsnämnden.
Ajournering
Mötet ajourneras kl 14.50-15.05, samt kl 15.15-15.20.
Beslutsgång 1 (återremiss eller inte)
Ordföranden konstarerar att det finns fyra förslag, varav ett förslag om återremiss. Ordföranden
frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde och finner att
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande
beslutsgång godkänns vid omröstningen;
Ja-röst för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss.
Omröstningsresultat 1
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.
Beslutsgång 2 (med eller utan utskott)
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels Daniel Perssons (SD) om inget utskott,
dels kommunstyrelseförvaltningens (med utskott). Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. Omröstning begärs och
ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen;
Ja-röst för kommunstyrelseförvaltningens förslag (med utskott)
Nej-röst för Daniel Perssons (SD) förslag (inget utskott)
Omröstningsresultat 2
Med 5 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag (med
utskott). 3 ledamöter avstår från att rösta. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i
protokollet.
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Beslutsgång 3 (antal ledamöter och ersättare)
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels Daniel Perssons (SD) om 5 ledamöter och
5 ersättare, dels kommunstyrelseförvaltningens om 7 ledamöter och 7 ersättare.
Beslutsgång 3
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag om 7 ledamöter och 7 ersättare. Ordföranden frågar därefter om
kommunstyrelseförvaltningens förslag i övriga delar kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Reglemente för utbildningsnämnden
 Reglemente för utbildningsnämnden
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Voteringslista: §6
Ärende: Reglemente för utbildningsnämnden, KS2019/10
Voteringslist(or)
Återremiss eller avgöras på dagens sammanträde

Ledamot
Michael Plogell(FR), ordförande
Lars-Erik Olsson(S), vice ordförande
Sverre Fredriksson(M), 2:e vice ordförande
Daniel Persson(SD), ledamot
Yvonne Andrén(C), ledamot
Beatrice Ekelund(S), ledamot
Rune Kennborn(KD), ledamot
Hannu Sutinen(L), ledamot
Emma Isfeldt(S), ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

3

0

Ja

Nej

Avstår

Utbildningsnämnd med eller utan utskott

Ledamot
Michael Plogell(FR), ordförande
Lars-Erik Olsson(S), vice ordförande
Sverre Fredriksson(M), 2:e vice ordförande
Daniel Persson(SD), ledamot
Yvonne Andrén(C), ledamot
Beatrice Ekelund(S), ledamot
Rune Kennborn(KD), ledamot
Hannu Sutinen(L), ledamot
Emma Isfeldt(S), ersättare
Resultat
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