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Barn- och utbildningsnämnd 

  

 
Tid: 2023-01-11 kl. 13:00 
Plats: Svanskogsrummet, Hermes 

Ledamöter i Barn- och utbildningsnämnd kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1 Val av protokolljusterare 
Dnr /SammanträdespunktÄrende/ 

  

2 Fastställande av dagens föredragningslista 
Dnr /SammanträdespunktÄrende/ 

  

3 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 
Dnr BUN/2023:1 

  

4 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
Dnr BUN/2023:2 

  

5 Förslag till ny firmatecknare för barn- och 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
Dnr BUN/2023:3 

  

6 Övriga information 
Dnr /SammanträdespunktÄrende/ 

  

 
 

 
Thomas Jarlhamre 
Ordförande 

Gustav Weingartshofer 
Sekreterare 
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Referens 
BUN/2023:3 

 
 
Gustav Weingartshofer, 
gustav.weingartshofer@saffle.se 

  

 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Förslag till ny firmatecknare för barn- och 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 
Sammanfattning 
Beslut om firmatecknare för kommunen tas i samband med varje ny mandat-
period och vid eventuella förändringar av roller i kommunen som påverkar 
firmateckningen.   
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar om ny firmatecknare för barn och 
utbildningsnämnden. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog hösten 2012 ett reglemente för kommunens 
nämnder. Reglementet består av två delar, dels en övergripande del, dels 
nämndspecifika delar för respektive nämnd. 
Av den övergripande delen framgår i 27 § ”Undertecknande av handlingar” 
följande: ”Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden 
ska undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne av vice 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer enligt 
firmateckningsbeslut” 
Ett firmateckningsbeslut måste fattas för varje nämnd eftersom varje nämnd 
är tillika är en egen myndighet. 
Beslut om firmatecknare för kommunen tas i samband med varje ny mandat-
period. Barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande är 
med kontrasignering av skolchef och med biträdande förvaltningschef för 
barn- och utbildningsförvaltningen som ersättare.    

Ärendets beredning 
Beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny firmatecknare för barn- och utbildningsnämnden för 
mandatperiod 2019-2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Firmateckningen för organisationen är avgörande för den löpande 
verksamheten. Revidering bör göras så nära i tid som möjligt med de 
faktiska personella förändringar som sker i organisationen. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha direkt ekonomisk påverkan. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bedöms inte ha direkt påverkan på måluppfyllelse. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Beslutet bedöms inte ha direkt påverkan på övriga riktlinjer, policys eller 
planer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att för perioden 2023-01-11 och 
tills vidare utse barn- och utbildningsnämndens ordförande Thomas 
Jarlhamre med 1:e vice ordförande Putte Grötting som ersättare till 
firmatecknare för barn- och utbildningsnämnden i förening med skolchef 
Ylva Winther och biträdande förvaltningschef Jenni Gunnberg som ersättare. 
 

Ylva Winther 
Skolchef 

Gustav Weingartshofer 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Firmatecknare
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