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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Christer Grankvist (S)
Else-Beth Rolf (S)
Katja Åsbäck von Meyburg (L)
Irene Hansson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Margareta Krafft (MP)
Frederick Thott (M) tjänstgör för Sven Olsson (M)
Frida Törnquist (M)
Tomas Assarsson (SD)
Maria Elena Bergman (F!)
Ann-Sofie Pellas (F!)

Övriga närvarande: Munira Mujezinovic (S)
Lennart Månsson (S)
Rolf Hansson (S)
Ingalill Cedergren (ÖP)
Jarl Kemnefeldt (M)

Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
Marianne Landgren, enhetschef, § 46
Lisbeth Andersson, verksamhetschef för elevhälsans medicinska 

insats, § 46
Andreas Mattsson, arbetsledare det kommunala aktivitetsansvaret, 

§ 46
Stefan Arias Hoff, ekonom, § 48
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 46 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Enhetschef för elevhälsan samt verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats redovi-
sar Patientsäkerhetsberättelse 2017. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller strategier, mål 
och riktlinjer för patientsäkerhetsarbetet. Avvikelser under 2017 rapporteras, och rutinen 
för en risk- och händelseanalys förtydligas. I syfte att identifiera risker i patientsäkerhetsar-
betet arbetar Elevhälsan bland annat med kollegial journalgranskning, loggkontroller samt 
kontroll av den medicinska och tekniska utrustningen. Vidare informeras om vilka åtgärder 
som vidtagits under 2017. Målsättningar i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet är bland 
annat förbättrade dokumentationsrutiner samt en förtydligad rutin avseende vaccinationer. 

Arbetsledaren för det kommunala aktivitetsanavaret informerar barn- och utbildnings-
nämnden om arbetet med det aktivitetsansvar som kommunerna enligt skollagen har för 
ungdomar som är folkbokföra i kommunen, har fullgjort sin skolplikt, inte fyllt 20 år och 
inte genomgår eller avslutat utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymna-
siesärskolan eller motsvarande utbildning. I Simrishamns kommun omfattas 133 ungdomar 
av kommunalt aktivitetsansvar, 16,9 procent Simrishamns kommuns totala antal ungdo-
mar. Ungefär hälften av dessa studerar på introduktionsprogram i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. Av de kvarvarande ungdomarna kan man genom erfarenhet anta att de 
antingen reser, arbetar, eller har annan likvärdig sysselsättning. Ungefär 25 ungdomar ar-
betar kommunen därav aktivt med. Kommunen samarbetar med Ung sluss. Arbetsledaren 
bedömer att kommunen har väl utarbetade rutiner, arbetssätt och åtgärder för de ungdomar 
som de kommer i kontakt med.

Barn- och utbildningschef informerar om arbetet med att anordna lovskola, vilket är obli-
gatoriskt att anordna fr. o. m. 2018. Simrishamns kommun anordnar lovskola för elever i 
årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasiet mellan den 18 och 29 
juni. I dagsläget rör det sig om 43 elever i årskurs 8 och 45 elever i årskurs 9. Lovskola 
erbjuds elever i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Kom-
munens skyldighet att erbjuda lovskola innebär inte en skyldighet för eleven att anta plat-
sen. Om eleven tackar ja till den erbjudna platsen är däremot skolgången obligatorisk. I 
övrigt omfattas lovskolan av samma krav som skolan under ordinarie terminer, exempelvis 
vad gäller skolmat, skolskjuts och elevhälsa. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 46 forts Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Informationsärende, föranleder inget beslut.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 47 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 - Nämndmål 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommuns nämnder beslutar varje kalenderår om verksamhetsmål, så kallade 
nämndmål. Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med för-
valtningen arbetat med att gemensamt ta fram förslag till nämndmål för 2019. Arbetet har 
utgått ifrån tre av kommunens strategiska utvecklingsområden, Geografi, Demografi och 
Demokrati. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt arbetet och presenterade 
sitt förslag för arbetsutskottet, som uppdrog åt förvaltningen att arbeta vidare med förslag 
till nämndmål.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om Nämndmål 2019.

Beslutsunderlag

Förslag till Nämndmål 2019
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24 § 44

Information

Ordföranden informerar om arbetsutskottets överläggning och beslutsförslag till nämnden, 
där arbetsutskottet bland annat beslutat att utöver de nämndmål som är sammankopplade 
med kommunens övergripande fokusområden föreslå tre för barn- och utbildningsnämnden 
specifika nämndmål – så kallade övriga nämndmål.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om nämndmål för 2019 enligt följande:

Fokusområde Nämndmål Indikator 
1. Geografi
1.1 Kommunen ska tillvarata och 
värna sin bystruktur genom aktivi-
teter som stimulerar samhällsut-
veckling och inflyttning

. 

Att Campus Österlen, i samverkan 
med näringsliv och andra utbild-
ningsanordnare, erbjuder och 
genomför utbildningar på högsko-
le- och yrkeshögskolenivå.

2. Demografi
2.3 Kommunen ska vidta åtgärder 
för att förbättra folkhälsan.

Att förskolorna förskolorna/sko-
lorna i Simrishamns kommun 
arbetar systematiskt med förebyg-
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 47 forts Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

gande och främjande barn- och 
elevhälsoarbete. 

3. Demokrati
3.4 Kommunen ska arbeta långsik-
tigt och aktivt mot alla former av 
diskriminering och främjande av 
jämställdhet.

Att förskolans/skolans verksamhe-
ter utvecklas för att öka barns/ung-
as trygghet och minska diskrimi-
nering och kränkande behandling. 

Övriga nämndmål Nämndmål Indikator
Att andelen gymnasieelever som 
tar examen inom tre år ökar.

Att andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen ökar.

Att barn i förskolan erbjuds likvär-
dig undervisning i syfte att utveck-
la sin språkliga förmåga. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 48 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med förslag till Budget 2019. Materialet, som 
ska användas vid budgetdialog 2018-05-14 med samtliga presidier och förvaltningschefer, 
innehåller även äskanden om utökning av budget. Barn- och utbildningsnämnden ska be-
sluta om vilka äskanden och besparingar som ska presenteras vid budgetdialogen. I be-
slutsunderlaget Budgetskrivelse 2019–2021 redovisas motiv till äskanden och besparingar, 
inklusive konsekvenser, samt nämndmål och investeringsäskanden. Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott beslutade om tillägg i skrivelsen.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse 2019–2021, uppdaterad
Bilaga Bokslut och aktuell budget
Bilaga Demografiska effekter
Bilaga Driftbudget; verksamhetsförändringar 2019–2021, uppdaterad
Bilaga Investeringsbudget 2018–2020
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24 § 45

Information

Förvaltningsekonom redogör för Budgetskrivelse 2019–2021 som bland annat redovisar 
äskanden och nya resursbehov samt besparingsmöjligheter inför kalenderåret 2019. Genom 
budgetskrivelsen presenteras de identifierade ekonomiska förutsättningarna och utmaning-
arna inför 2019. Demografiska förändringar, minskade statliga ersättningar och obligato-
risk förskoleklass är några av dessa. Skrivelsen identifierar ökad likvärdighet som centralt. 

De förändringar som under de senaste åren genomförts inom ramanslaget presenteras, 
bland annat sommarkulturskolan och naturskolan. Vidare informeras om investeringspro-
jekt.  

Avstå från att delta i beslutet

Frederick Thott (M) och Frida Törnquist (M) avstår från att delta i beslut. 

Katja Åsbäck von Meyburg (L) avstår från att delta i beslut.

Maria Elena Bergman (F!) och Ann-Sofie Pellas (F!) avstår från att delta i beslut.
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 48 forts Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag avseende Budget 2019 och över-
sänder detta till budgetberedningen. 

Anteckning till protokollet

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Katja Åsbäck von Meyburg (L) lämnar föl-
jande anteckning till protokollet:

Liberalerna deltar ej i beslutet i och med de för Sankt Olofs skola ökade kostnaderna. 
Vi ser hellre att dessa pengar hade gått till kunskapsåtgärder och skolans kärnverk-
samhet.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Maria Elena Bergman (F!) och Ann-Sofie 
Pellas (F!) lämnar följande anteckning till protokollet:

Feministiskt initiativ motsätter sig budgetförslaget att inte räkna upp grundbeloppen 
för 2019.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 49 Dnr 2018/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden, Simrishamns kommun är enligt hälso- och sjukvårdslagen 
vårdgivare för Elevhälsans medicinska insats. Patienssäkerhetsberättelse ska årligen upp-
rättas. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsabetet bedrivits. Den 
ska innehålla redovisning och analys av patientsäkerhetsarbetet samt beskrivning av vilka 
åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten. 

Elevhälsan har sammanställt förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2017. Muntlig genom-
gång av materialet lämnas vid nämndsmötet. 

Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2017.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2017

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden fastställer Patientsäkerhetsberättelse 2017. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 50 Dnr 2018/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hante-
ring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste den personupp-
giftsansvarige utse ett dataskyddsombud. I Simrishamns kommun är varje nämnd person-
uppgiftsansvarig inom sina områden. Kommunen organiserar sitt arbete med införandet 
och efterlevnaden av dataskyddsförordningen genom att ha ett centralt placerat dataskydds-
ombud under ledning av kommunledningskontoret, med en kontaktperson på varje förvalt-
ning. En rad arbetsuppgifter kommer att ligga kvar på förvaltningen, exempelvis handlägg-
ning av begäran om registerutdrag. Den nya organisationen beskrivs i beslutsunderlaget.

Kommunstyrelsen har utsett dataskyddsombud för samtliga kommunens nämnder. I och 
med detta och införandet dataskyddsförordningen behöver barn- och utbildningsnämnden 
fatta några formella beslut. I beslutsunderlaget beskrivs förändringen och beslutsförslag 
ges. 

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-04-17

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

 utse Annika Linderoth till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförord-
ningen för barn- och utbildningsnämndens behandlingar från och med 2018-05-25

 avsluta Marie Lundin Karphammars uppdrag som personuppgiftsombud enligt per-
sonuppgiftslagen (PUL), 2018-05-25

 delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande av personuppgifter till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering

 delegera ansvaret för registerförteckningen till förvaltningschefen med rätt till att 
vidaredelegera ansvaret.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 51 Dnr 2017/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återtagande av den kommunala vuxenutbildningen i egen regi 

Ärendebeskrivning

Sedan barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-12 § 86 om att återta den kommuna-
la vuxenutbildningen har förvaltningen tillsammans med ansvarig i kommunen för att 
handha överföringen av den kommunala vuxenutbildningen arbetat för att verkställa beslu-
tet. Bland annat har en studie- och yrkesvägledare anställts. Ett nytt samverkansavtal har 
tecknats med Ystads kommun.

Samverkansavtalet gör det möjligt för Simrishamns kommun att överföra delar av under-
visningen, och då också huvudmannaskapet, till Simrishamns kommun vid halvårsskiftet 
2018-07-01. Den kommunala vuxenutbildningen utgörs av utbildning på grundläggande 
nivå, utbildning på gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare. Särskild utbild-
ning för vuxna är en skolform som redan finns i kommunen.

Bland annat på grund av möjligheten att anordna utbildningar på distans och dess flexibili-
tet avseende organisation och lokaler föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att återta den kommunala vuxenutbildningen på gymnasi-
al nivå inklusive yrkesutbildning för vuxna. 

Beslutsunderlag

Samverkansavtal för vuxenutbildningen mellan Simrishamns och Ystads kommun 2018
Utdrag ur skollagen 20 kap. 16–23 §§
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24 § 48

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överföra såväl anordnandet som huvudmanna-
skapet av den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå inklusive yrkesutbildning 
för vuxna till Simrishamns kommun från och med 2018-07-01. Beslutet översänds till 
Ystads kommun.

Ystads kommun ansvarar tillsvidare för anordnandet och är huvudman för den kommunala 
vuxenutbildningen på grundläggande nivå och svenska för invandrare enligt samverkans-
avtal. När frågan om utbildningens lokalisering är klarlagd beslutar nämnden om ytterliga-
re överföring avseende utbildning på grundläggande nivå och svenska för invandrare.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 52 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sten Folke Ulfstands Minnesfond - Stadgar 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen tog den 17 oktober 2017 emot beskedet att Sten Folke 
Ulfstand i sitt testamente förordnat att 10 procent av sin kvarlåtenskap ska avsättas för en 
fond, Sten Folke Ulfstands Minnesfond, som ska förvaltas av barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Stiftelsen är anmäld hos Länsstyrelsen. Enligt testamentet ska fondens avkastning 
årligen utdelas till elever

1. med goda studieprestationer vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sim-
rishamns kommun

2. som kämpat med sina studier, trots fysiska och psykiska handikapp
3. som visat gott kamratskap och gett kamrater sitt stöd i en svår situation.

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i Simrishamns kommun, och har 
som sådant det övergripande ansvaret för stiftelsen. Barn- och utbildningsförvaltningen 
förvaltar stiftelsen, och fyller därmed funktionen av ett beredningsorgan. För att säkerställa 
att arbetet planeras och organiseras på ett likvärdigt sätt föreslås barn- och utbildnings-
nämnden besluta om stadgar för stiftelsen. Stadgarna syftar till att reglera hur verksamhe-
ten ska fungera och bör innehålla de arbetsföreskrifter man behöver för att arbetet ska ske 
på ett så smidigt sätt som möjligt. Viktigt är att stadgarna inte strider mot stiftelseförord-
nandet.

Beslutsunderlag

Utdrag ur stiftelseförordnandet

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att utarbeta förslag till stadgar för stiftelsen Sten Folke Ulfstands Minnesfond. Förslaget 
redovisas under hösten 2018.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 53 Dnr 2018/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion om att införa porrfilter i kommunens skolor 

Ärendebeskrivning

Margarethe Müntzing (F!) har lämnat en motion till fullmäktige med rubriken om att inför 
porrfilter i kommunens skolor. Motionären menar att digitaliseringen i skolans verksamhet, 
som innebär att Simrishamns skolor ska erbjuda alla skolbarn tillgång till en skärm, samti-
digt innebär att barn får sitt första möte med pornografi i skolan. Forskning visar att barns 
och ungas sexualitet formas av pornografi på ett sätt som kan vara mycket skadligt och 
motverka upplevelsen av glädje, jämställdhet och nyfikenhet i den sexuella utvecklingen. 

Motionären menar att skolan har ett stort ansvar, samt att Simrishamns kommun tillhör de 
kommuner som ännu inte tagit ansvar för att internet ska vara en trygg miljö och föreslår i 
motionen att barn- och utbildningsnämnden beslutar om att införa porrfilter vid kommu-
nens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I samband med beslut ska dialog med 
barn och vårdnadshavare föras, och Elevhälsan ska kontinuerligt ha återkommande samtal i 
frågan från och med årskurs 5.  Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion om att införa porrfilter i kommunens skolor, inkommen 2018-03-29

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta 
ett förslag till svar på motionen.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 54 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Marie Liljenberg 

Ärendebeskrivning

Marie Liljenberg har fått förordnande som verksamhetschef för Campus Österlen från och 
med 1 mars 2018. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om attesträtt för verk-
samhetschef Marie Liljenberg om 100 tkr enligt underlag ”Ändring av attestbehörighet”.

Beslutsunderlag

Ändring av attestbehörighet – Marie Liljenberg

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om attesträtt Ansvar 6140 för verksamhetschef 
Marie Liljenberg om 100 tkr från och med 2018-03-28 enligt underlag ”Ändring av attest-
behörighet”.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 55 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Christina Bergkvist 

Ärendebeskrivning

Rektor Christina Bergkvist har fått i uppdrag att för Simrishamns kommun handha överfö-
ringen av den kommunala vuxenutbildningen från Ystads kommun till Simrishamns kom-
mun. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om attesträtt för Christina Bergkvist 
gällande Ansvar 6150 (vuxenutbildning) enligt underlag ”Ändring av attestbehörighet”.

Beslutsunderlag

Ändring av attestbehörighet – Christina Bergkvist

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om attesträtt Ansvar 6150 för rektor Christina 
Bergkvist om 100 tkr från och med 2018-04-05 enligt underlag ”Ändring av attestbehörig-
het”.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 56 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Monica Frid 

Ärendebeskrivning

Skolassistent på Kulturpedagogiska enheten Monica Frid har utsetts att inneha granskning-
sattest gällande Ansvar 6102 från och med 2018-04-06. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslås besluta om attesträtt för Monica Frid gällande Ansvar 6102 enligt underlag ”Änd-
ring av attestbehörighet”.

Beslutsunderlag

Ändring av attestbehörighet – Monica Frid

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att bevilja granskningsattest om 50 tkr för sko-
lassistent Monica Frid gällande Ansvar 6102 från och med 2018-04-06. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 57 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Nina Malmberg Ljunggren 

Ärendebeskrivning

Skolassistent på Kulturpedagogiska enheten Nina Malmberg Ljunggren har utsetts att inne-
ha granskningsattest gällande Ansvar 6102 från och med 2018-04-06. Barn- och utbild-
ningsnämnden föreslås besluta om attesträtt för Nina Malmberg Ljunggren gällande An-
svar 6102 enligt underlag ”Ändring av attestbehörighet”.

Beslutsunderlag

Ändring av attestbehörighet – Nina Malmberg Ljunggren

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att bevilja granskningsattest om 50 tkr för sko-
lassistent Nina Malmberg Ljunggren gällande Ansvar 6102 från och med 2018-04-06. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 58 Dnr 2017/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen 

Ärendebeskrivning

Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar 6 kap. 10 § skol-
lagen till och med 15 april månad 2018.

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 15 april 2018

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälningarna enligt redovisning.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 59 Dnr 2018/30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsbeslut 2018 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 26 
april 2018. 

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2018-03-29–2018-04-26

Information

Ordföranden informerar om delegationsbeslut 1.2018, Beslut om vitesföreläggande enligt 7 
kap. 23 § - skolplikt. Ordföranden informerar om ärendet samt barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskotts hantering av det. Arbetsutskottet uppdrog åt ordföranden att enligt dele-
gationsnummer E1 besluta å nämndens vägnar då beslut inte kunde avvakta nämndens av-
görande. Ordföranden uppdrar åt förvaltningen att lägga till beslutet till redovisning av 
delegationsbeslut. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden noterar information om delegationsbeslut.  

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-08

§ 60

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Ledamot Ann-Sofie Pellas (F!) meddelar sitt beslut att på grund av tidsbrist avsluta sin 
tjänstgöring i barn- och utbildningsnämnden.

Ordförande tackar å nämndens vägnar Ann-Sofie Pellas för tjänstgöringen.

Nämndsekreterare informerar om att Mats & AnneLie Alberts pedagogiska barnomsorgs-
verksamhet AB meddelat att de från och med 1 maj upphör med verksamheten för barn i 
åldrarna 6–12. Verksamheten för åldrarna 0–5 fortsätter som vanligt.  

_______
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