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Datum 

Anges automatiskt i Ciceron 

Ärendenr 

Anges automatiskt i Ciceron 

Ta bort: Mottagare  

Skriv: Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

Här skriver du rubriken  

• får automatiskt samma rubrik som ärendenamnet 

• rubriken kan naturligtvis ändras till en mer lämplig formulering 

 

Förslag till beslut  

• Publiceras i protokollet 

• Här anges vilket beslut som nämnden föreslås att fatta med formuleringen: 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta….. 

• Beslutsformulering i hela meningar, ej i punktform eller i att-satser. 

• Att tänka på! 

• Beslutsförmuleringen ska vara en logisk följd av ärendebeskrivningen 

• Vid ärenden av ekonomisk uppföljning ska prognosbeloppet alltid framgå och om det 

redovisas ett underskott ska alltid åtgärder framgå. 

• När beslutet kräver finansiering – ange alltid medelsanvisning. 

• För motioner/medborgarförslag ska besluten formuleras enligt framtagna riktlinjer  

(Dnr KS/KF 2017:348) 

Ärende  

• Publiceras i protokollet 

• Är en sammanfattning av hela ärendet - en förkortad version av det som formulerats 

under rubriken Utredning 

• Ska skrivas så att allmänheten förstår – med en kort bakgrundsbeskrivning i 

ämnet/området etc  

• Tydlig, kronologisk redogörelse 

• Vi/jag-form används inte! 
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Utredning  

• Publiceras inte i protokollet. Ibland kan denna rubrik vara överflödig beroende på ärendets 

beskaffenhet. 

• Här beskrivs HELA ärendet - förtydligar den text som anges under rubriken Ärende.  

• Vi/jag-form används inte! 

• Förvaltningens ställningstagande (stl 13 kursivt) 

En rubrik som får läggas till i tjänsteskrivelsemallen. 

• Här sker ett resonemang utifrån vilka grunder som förvaltningen gör sitt ställningstagande 

och som klargör förslaget till beslutsformulering. Ibland är det inte nödvändigt att denna 

rubrik är med beroende på ärendets beskaffenhet. 

• Vi/jag-form används inte! 

 

Beslutsunderlag  

• Publiceras i protokollet 

• Här anges alltid tjänsteskrivelsen enligt nedan rödmarkerad formulering  

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2019-xx-xx (samma datum som i brevhuvudet) 

• Här anges även dokument som bifogas som underlag  

- i punktform 

- anges med exakt samma formulering som dokumentnamnet i ciceron. 

 

Delges  

• Publiceras i protokollet 

• Ange vilka funktioner/nämnder/styrelser som ska delges beslutet 

 

Ange: namnet på skolchefen   Handläggarens namn anges automatiskt 

Ange: Skolchef     Ange: din funktion 


