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Yttrande över förslag till reviderad A-del för
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Förslag till beslut
Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår
Barn- och skolnämnden anta föreslagna revideringar i Barn- och skolnämndens reglemente A-del

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och utbildningskontoret har givits möjligheten att yttra sig över reviderad A-del som ska gälla
för samtliga Norrtälje kommuns nämnder. Barn- och utbildningskontoret har inget att invända mot de
föreslagna ändringarna.

Bakgrund
I revisionsrapporten ”Granskning av Norrtälje kommuns anpassning till ny kommunallag och
förvaltningslag” som kommunstyrelsen yttrade sig över 2019-12-02, § 180 rekommenderades
kommunstyrelsen att göra förtydliganden avseende nämndernas utbildningsansvar och etablera
formerna för beslutsförhet i utskott och presidium.
Med anledning av rekommendationer från revisionen visat på behov av översyn föreslås revideringar i
A-delen i nämndernas gemensamma reglemente. De viktigaste revideringarna som föreslås är tillkomst
av beslutsförhetsregler för arbetsutskott och presidium och förtydligande av utbildningsansvar.
Barn- och utbildningskontoret har inget att invända mot de föreslagna ändringarna.

Koppling till gällande styrdokument
Mål & Budget 2020-2022.

Lagkrav
Kommunallagen (2017:725).
Samberedning
Ärendet är berett på barn- och utbilningskontoret

POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

Sid 1 av 3

Datum
2020-01-13

Beskrivning av ärendet
Förändringarna i den nämndsgemensamma A-delen är i huvudsak följande:
 Rubricering och avsnittsindelning
Justeringar av avsnittsindelning och rubriker har gjorts så att innehåll och rubrik bättre
överensstämmer.
 Utbildningsansvar
En ny skrivning om nämndernas ansvar för utbildning av förtroendevalda och anställda inom
nämndens specifika verksamhetsområde läggs till i syfte att tydliggöra det ansvar som nämnderna har.
 Presidiet
En ny bestämmelse fastställer presidiets sammansättning och uppgifter.
 Ordförandes ersättare
I nuvarande reglemente anges att då vare sig ordföranden eller vice ordförande kan delta i eller kalla
till sammanträde så ska den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandens ansvar. I
kommunfullmäktiges arbetsordning anges en annan princip där ordförandens uppgifter fullgörs av den
som varit ledamot i fullmäktige längst tid. För att skapa enlighet ges reglementet samma lydelse som i
kommunfullmäktiges arbetsordning.
 Beslutsförhet
I enlighet med revisionens rekommendation införs regler om beslutsförhet i utskott och presidium.
Reglerna motiveras av att kommunallagen inte reglerar hur ett arbetsutskott eller presidium fattar sina
beslut.

Konsekvensanalys/riskanalys
Barnkonsekvensanalys
Ej tillämpligt
Ekonomisk analys
Föreslagna revideringar av reglementen föranleder inga ekonomiska konsekvenser.
Jämställdhetsanalys
Ej tillämpligt
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Ej tillämpligt
Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2020-01-20 och barn- och
skolnämndens sammanträde 2020-02-03. Barn- och skolnämndens yttrande ska vara
Kommunstyrelsekontoret tillhanda senast 2020-02-05.
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Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utdbildningskontoret

Agneta Brus
Kanslichef
Barn- och utbildningksontoret

Bilagor
Bilaga 1 – Reviderat reglemente A-del för samtliga nämnder

Beslut skickas till
Kommunstyrelsekontoret
Författningssamling
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