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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid  Vuxenutbildningens samlingssal I17 torsdagen den 19 mars 2020 kl. 12:00
  
Ordförande Roger Ekeroos
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson
 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Budgetdialog 2021-2023 
Dnr BUN 2020/00017  

Controller  

2.  Byte av representanter till kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning  
Dnr BUN 2020/00333  

Nämndsekreterare  

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 

 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-03-09 Dnr BUN 2020/00017

  

 

Handläggare 
Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Telefon 0522-69 70 94 
staffan.lindroos@uddevalla.se 

 

Budgetdialog 2021-2023 

Sammanfattning 
2019 års resultat samt planeringsförutsättningarna för 2021-2023 kommer att behandlas 
vid budgetdialogen den 14 april. Kommunledningskontoret har tagit fram planerings-
förutsättningarna efter politiska riktlinjer. Förvaltningen utarbetar förslag till underlag 
till budgetdialogen.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-09       

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att delegera till barn och utbildningsnämndens ordförande att i samråd med 
presidiet godkänna förvaltningens underlag för den fortsatta budgetdialogen. 
 
   
 
 
 
 
Staffan Lindroos  
Förvaltningschef  

Skickas till 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-03-05 Dnr BUN 2020/00333 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Byte av representant till kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  

Sammanfattning 

I riktlinjerna för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning står det att "Representationen från kommunen utgörs av två 

förtroendevalda ledamöter från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en 

från oppositionen. Samma ledamöter representerar sin nämnd i båda råden.”  

 

Den 24 januari 2019 § 12 beslutade barn och utbildningsnämnden att välja ordförande 

Roger Ekeroos (M) och andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) som barn och 

utbildningsnämndens representanter i ovanstående råd. 

 

Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår nu att förste vice ordförande Camilla 

Olsson (C) väljs som barn och utbildningsnämndens representant istället för ordförande 

Roger Ekeroos (M).        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ändra beslutet 2019-01-24 § 12 med att välja förste vice ordförande Camilla Olsson 

(C) istället för ordförande Roger Ekeroos (M) som barn och utbildningsnämndens ena 

representant i kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning samt  

 

att andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) kvarstår som nämndens andra 

representant i kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning.    

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  


