TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-16

Diarienummer
LN KBA180005

Regionkontoret
Styrning och stöd
Agneta Bylander-Sjögren
Nämndsekreterare

Lokala nämnden Kungsbacka

Anmälan av fattat delegationsbeslut 2018
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av delegationsbesluten
- lägga anmälningarna till handlingarna

Sammanfattning
Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd delegera till
utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar.
Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och
redovisas skriftligen till detta ärende.
Bilaga Beslutsnr
datum

Delegation

Delegat

Diarie nr

Nämndtjänste- LN
KBA180021
man

1

2018-10-10

Delfinansiering av
föreläsning i samband
med Leverera
välmående

2

2018-10-24

Medel till
Nämndtjänste- LN
KBA180017
kommunikationsmaterial man
med koppling till
Kunskapsunderlag inför
mål och budget 2020

Regionkontoret
Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Punkt i
delegationsbeslutet
3A

3A

Bilaga:
Delegationsbeslut gällande delfinansiering av föreläsning i samband med Leverera
välmående
Delegationsbeslut gällande medel till kommunikationsmaterial med koppling till
Kunskapsunderlag inför mål och budget 2020
Beslutet ska skickas till
Beslutet expedieras inte

1(1)

Delegationsbeslut
Regionkontoret
Social Hållbarhet
Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Datum
2018-10-24

Diarienummer
LN KBA180017

Lokala nämnden Kungsbacka

Delegationsbeslut om medel till kommunikationsmaterial med
koppling till Kunskapsunderlag inför mål och budget 2020
Beslut enligt 3A i Kungsbackanämndens förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Nämndtjänsteman beslutar att avsätta 10.000 kr ex. moms från nämndens
utvecklingsmedel för att finansiera kommunikationsmaterial med koppling till
Kunskapsunderlag inför mål och budget 2020.

Kontering
Org.:84005 Uppdrag: 7068

Regionkontoret

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Beslutet delges:
Avdelning för Ekonomistyrning och Uppföljning

1(2)

Delegationsbeslut
Regionkontoret
Social Hållbarhet
Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Datum
2018-11-02

Diarienummer
LN KBA180005

Lokala nämnden Kungsbacka

Delegationsbeslut angående delfinansiering av föreläsning i
samband med Leverera välmående
Beslut
I enlighet med punkten 3A i Kungsbackanämndens delegationsordning har
nämndtjänstemannen beslutat att delfinansiera en föreläsning om aktuell
motivations- och välmåendeforskning i samband med satsningen Leverera
välmående i Kungsbacka.
Kostnad: 11.741,00 kr ex. moms

Bakgrund
Leverera välmående är uppstarten på ett arbete i Kungsbacka med syfte att stärka
arbetet med främjande insatser inom verksamheter som möter barn och unga,
främst inom skolan. Leverera välmående samlar samtliga skolledare i Kungsbacka,
från förskolan till gymnasiet (förvaltningarna För & grundskola, Gymnasie &
arbetsliv) samt nyckelpersoner inom förvaltningarna Individ & Familj samt Kultur &
Fritid. Kungsbackanämnden har tillsammans med en utvecklingsgrupp bestående
av representanter från ovanstående förvaltningar planerat Leverera välmående.
Bakgrunden är underlag som tagits fram om barns och ungas psykiska hälsa,
däribland LUPP och kunskapsunderlaget kring barns och ungas psykiska hälsa.
Även arbetet med Välmående ger resultat och Hälsosam skola har bidragit till
Leverera välmående.
Som avslutningstalare på en heldagskonferens den 12 september anlitades Erik
Fernholm som pratade om aktuell motivations- och välmåendeforskning.
Kungsbackanämnden avser att tillsammans med förvaltningarna för För &
Grundskola, Gymnasie & Arbetsliv samt Kultur & Fritid dela på kostnaden för Erik
Fernholms föreläsning. Detta innebär 11.741,00 kr per deltagande part.

2(2)

Kontering
Org.: 840005, Uppdrag: 7068 (Föreläsningar och kunskapsspridning)

Regionkontoret
Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Beslutet delges:
Avdelningen för Ekonomistyrning och Uppföljning

