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Sammanträdesdatum 

2019-01-09 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Ängen, Kommunkontoret, Kisa, klockan  

Beslutande 
 

David Wenhov (LPO), Ordförande 
Ulf  Johansson (S), 1:e vice ordförande 
Tobias  Jansson (KD), 2:e vice ordförande 
Göran Ulvan (S) 
Veronica Gullbrandsson (L) 
Tore Olsson (C) 
Mikael Lindell (SD) 
Maj-Viol Thostrup (V) 
Anne Bergman Gustafsson (M) 
 

Tjänstgörande Robert Wass (S) ersättare för Ulf Johansson (S) 
Helena Ringdahl (LPO) ersättare för Veronica Gullbrandson (L) 
 

Ersättare Mats Åsenfalk (SD)  
Jan-Erik Molander (M) 
 
 

Övriga närvarande Eva Holm, förvaltningschef 
Marie Netz, nämndsekreterare 
 

Justerare Göran Ulvan 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 1-3 
 Marie Netz  

 Ordförande 
 
……………………………………………………………………. 

 

 David Wenhov  

 Justerare 
 
……………………………………………………………………............................... 

 

 Göran Ulvan  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-09 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-09 Datum då anslaget tas ned 2019-01-30 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

.................................................................................. 
Marie Netz 
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§ 1 Dnr 2018-00149  

Attesträtt Bildningsnämnden mandatperioden 2019-2022 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter för mandatperioden 
2019-2022 enligt förslaget. 

Bildningsnämnden beslutar vidare att delegera åt 

- förvaltningschef att förändra och komplettera beslutsattestanter och ersättare 
under mandatperioden samt 

- ordföranden att förändra och komplettera förvaltningschefs attest under 
mandatperioden.       

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt 3 § i gällande attestreglemente vid 
början av varje mandatperiod besluta om rätt till attest för förvaltningschef, övriga 
attestanter samt ersättare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-07 

Attesteringsbevis, förteckning över beslutsattestanter                 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Bildningsnämndens områdeschefer  

Akten 

 

____ 
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§ 2 Dnr 2018-00141  

Val av nya ledamöter till KPHR 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att utse David Wenhov, ordförande för 
Bildningsnämnden som ordinarie ledamot  

Bildningsnämnden beslutar att utse Ann Bergman Gustavsson (M) från 
oppositionen som ersättare till Kinda kommuns pensionärs- och handikappråd.          

Sammanfattning 

Kinda kommuns pensionärs- och handikappråd är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunens styrelse, dess nämnder och 
företrädare, pensionärsföreningar och föreningar för 
funktionsnedsatta/handikappade i Kinda. 

Kommunens företrädare ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, 
planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har eller kan få 
aktualitet för kommunens pensionärer och funktionsnedsatta/handikappade. 

Rådet är ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som rör 
pensionärer och funktionsnedsatta/handikappade. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2018-12-05 

Reglemente för KPHR                 

Beslutet skickas till 

Kinda kommuns pensionärs- och handikappråd, KPHR 

Akten  

 

____ 
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§ 3 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

        

Sammanfattning 

Sammanträdesdagar Bildningsnämnden, se bilaga 

Politikerutbildning, Bildningsnämnden den 23 januari kl. 08:30-16:30 i 
sammanträdesrum Sjön, Kommunhuset Kisa. Meddela om ni inte kan komma till 
Marie Netz, 0494-19205 eller 076-8219205 eller via mail till bn@kinda.se 

Politikerutbildning samtliga nämnder - Den 8 och 12 februari bjuds samtliga 
förtroendevalda i Kinda kommun till politikerutbildning. Utbildningsdagarna startar 
klockan 08:00 och förväntas pågå till 16:30 i Leoparden (f.d. Folkets hus) i Kisa. 
Lunch och fika kommer att serveras. Eventuella kostavvikelser anmäls till 
kommunkansliet 0494-191 83 eller via mail ks@kinda.se. Ni som blivit kallade och 
inte har möjlighet att delta ombeds att kontakta kommunkansliet så snart som 
möjligt via 0494-191 83 eller mail ks@kinda.se. 

Politikerplattor (Ipads) kommer att kunna hämtas ut i slutet av januari, 
nämndsekreterare informerar. 

Mer information till politiker finns på Kinda kommuns intranät, under fliken politik, 
se länk https://intranat.kinda.se/politik. 

 

  

      

      

      

      

 

 


