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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2018-05-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Christer Grankvist (S)
Irene Hansson (C)
Margareta Krafft (MP), jäv del av § 58
Sven Olsson (M)
Frida Törnquist (M)

Övriga närvarande: Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
Gunilla Persson, administrativ handläggare, §§ 59–60 
Linda Viscomi, gymnasiehandläggare, § 71
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 58 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om att ärende § 62 Gymnasiets organisation 2018–2019 behöver 
justeras omedelbart efter sammanträdet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott god-
känner omedelbar justering.

Nämndsekreteraren informerar om att beslut 2018-04-24 § 56 om vitesföreläggande har 
överklagats, där kommunen har förelagts att yttra sig. Samtidigt ges en nulägesbeskrivning 
av ärendet. Margareta Krafft (MP) anmäler jäv och deltar inte under denna informations-
punkt.

Nova Academy har bjudit in barn- och utbildningsnämnden till invigningen av utställning-
en Kuben på Österlens museum den 1 juni kl. 14.00. Inbjudan delges.

Barn- och utbildningschef informerar om sitt deltagande i Sveriges kommuners & lands-
tings kvinnofridssatsning. Satsningen är treårig och en följd av metoo-rörelsen. Forskning 
visar att våld mellan pojkar och flickor ofta tar formen av sexuella trakasserier, medan våld 
mellan pojkar och pojkar och tar formen av fysiskt våld. Satsningen förväntas främja både 
pojkar och flickor, samt är relaterat till arbetet med studiero.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 59 Dnr 2018/72

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbetsmiljö - Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2017 

Ärendebeskrivning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 11 § ska 
arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfölj-
ningen ska göras skriftligt och innehålla...
 
Varje arbetsplats och enhet har i lokal samverkan gjort en uppföljning och dokumentation 
av det årliga arbetsmiljöarbetet. Anteckningarna från årets möten, APT – dagordning och 
anteckningarna från Skyddskommittén har legat som grund för enheternas sammanställ-
ningar. Dessa har samlats in på förvaltningen, som, i samverkan med arbetstagarorganisa-
tionerna, redovisar en övergripande dokumentation för hela förvaltningen. Denna doku-
mentation överlämnas till kommunledningskontoret för en samlad kommunredovisning. 

Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av uppföljningen av förvaltningens systema-
tiska arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2017

Information

Administrativ handläggare redovisar uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Likt föregående år anges att rutiner och ansvarsfördelning finns, men är ibland otillräckligt 
förankrat i organisationen. Dessa behöver förtydligas och förankras. Vidare redovisas an-
mälan av tillbud och arbetsskador, undersökningar och riskbedömningar samt medarbetar-
samtal, APT och samverkan. Förslag om företagshälsovården har framkommit under 2017 
års arbetsmiljöarbete, men också önskemål om fortbildning avseende HBTQ-frågor och 
stresshantering. På förvaltningsövergripande nivå planerar man för en fortbildning inom 
arbetsmiljöarbetet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av uppföljning av det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet 2017.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 60 Dnr 2017/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillsynsrapport fristående förskola/pedagogisk omsorg 

Ärendebeskrivning

Kommunen har enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) tillsynsansvar för förskola och 
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §, samt för pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 

En tillsyn har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav 
som följer av lagar och andra föreskrifter. Kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna 
råd och vägledning. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att 
den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har från december 2016 till april 2018 genomfört till-
syn inom alla elva fristående förskolor och pedagogiska omsorger i kommunen. Förvalt-
ningen redovisar resultat av tillsynen och lämnar förslag till beslut. 

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2017 2018-05-02

Information

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2016 gjort tillsyn hos samtliga elva friståen-
de verksamheter i Simrishamns kommun. Administrativ handläggare redogör för vilka 
frågeställningar som behandlats vid tillsynsbesöken samt vilka råd och vilken vägledning 
tillsynsmyndigheten givit. 

Samtliga verksamheter har anmodats att inkomma med kompletteringar i någon form. 
Överlag uppvisar verksamheterna brister i det systematiska arbetet, d.v.s. det systematiska 
kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling. Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2016 utbildat de fri-
stående verksamheterna i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, och under 
2018 i det systematiska kvalitetsarbetet.  
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 60 forts Dnr 2017/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden att besluta enligt 
följande:

Barn- och utbildningsnämndens har tagit del av lämnad tillsynsrapport och bedömer att de 
brister som uppmärksammats inte föranleder kommunen att vidta ytterligare åtgärder under 
förutsättning att begärda kompletteringar inkommer och bedöms uppfylla uppställda krav.

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till verksamheterna redovisa 
nämndens beslut, samt för berörda verksamheter påpeka att konstaterade brister kommer 
att följas upp. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 61 Dnr 2018/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tilläggsanslag budget 2018 - Finansieringsplan utökning av Sankt Olofs 
skola 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 februari § 27 om en utökning av Sankt 
Olofs skola med årskurs 4 från och med höstterminen 2018. För att verkställa beslutet har 
nämnden anhållit om tilläggsanslag. Kommunfullmäktige beslutade den 23 april § 84 att 
uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om investeringskostnaderna för ombyggnationen. I 
samma beslut avslogs barn- och utbildningsnämndens begäran om ökad driftram för 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att de medger ökad investeringsram om totalt 
2 064 000 kronor, fördelade på samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildnings-
nämnden, under förutsättning att nämnden beslutar att inom tilldelad driftram finansiera de 
ökade driftskostnaderna för 2018.

Kommunstyrelsen har den 9 maj § 120 beslutat att medge de ökade investeringskostnader-
na under ovan angivna förutsättningar. Barn- och utbildningsnämnden har därför att beslu-
ta om hur de ökade driftskostnaderna för en utökning av Sankt Olofs skola ska finansieras. 
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar sitt förslag till finansieringsplan muntligen 
under sammanträdet. 

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige 2018-04-23 § 84
Beslut kommunstyrelsen 2018-05-09 § 120
Muntlig redovisning

Information

Barn- och utbildningschef informerar om finansieringsplan för de ökade driftskostnaderna 
under 2018. Finansiering sker genom en omfördelning och omprioritering vilket bland an-
nat innebär att en lärartjänst överförs från Piratenskolan till Sankt Olofs skola, samt att 
Piratenskolans årskurs 4–5 bedrivs i b-form. Resurser omprioriteras inom investeringsram 
för instrument. 

Avstå från att delta i beslutet

Sven Olsson (M) och Frida Törnquist (M) avstår från att delta i beslut.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 61 forts Dnr 2018/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag

Christer Grankvist (S) föreslår att arbetsutskottet föreslår nämnden att bifalla förvaltning-
ens beslutsförslag med tilläggsförslaget att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
med beaktande av kommunfullmäktiges beslut och den korta tidsfristen för genomförande 
meddelar samhällsbyggnadsnämnden att arbetet kan påbörjas. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ställer sig bakom redo-
visad finansieringsplan, vilken innebär omprioriteringar inom Skolområde Nords interna 
budget.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att med beaktande av kommunfull-
mäktiges beslut och den korta tidsfristen för genomförande meddela samhällsbyggnads-
nämnden att arbetet kan påbörjas.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 62 Dnr 2017/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2018–2019 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till och besluta om gymnasiets organisation 
läsåret 2018–2019. Nämnden har beslutat om vilka program som ska vara möjliga att söka 
till. Eleverna i årskurs 9 har därefter gjort sina val och haft möjlighet att göra omval. Rek-
torer har, utifrån elevernas val och gymnasieskolans budget, bedömt i vilken mån det är 
möjligt att starta de olika programmen. 

Beslutsunderlag

Antagningsstatistik för gymnasieprogram 2018-05-18

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om organisation för läsåret 2018/19 
enligt följande:

Teoretiska program
 Estetiskt program med inriktning: 

 Teater (ESTEAOS) spetsutbildning
 Samhällsvetenskapligt program med inriktning: 

 Medier, information och kommunikation (SAMED) 
 Beteendevetenskap (SABET)

 Naturvetenskapligt program med inriktning:
 Naturvetenskap (NANAT) 

Lärlingsutbildningar
 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning: 

 Fritid och hälsa (BFFRI0L) 
 Pedagogiskt arbete (BFPED0L)

 Handels- och administrationsprogrammet med inriktning: 
 Administrativ service (HAADM0L) 
 Handel och service (HAHAN0L)

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti:
 Bageri och konditori (RLBAG0L)
 Kök och servering (RLKOK0L)

 Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR0L)
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 62 forts Dnr 2017/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Program på gymnasiesärskolan: 
 Individuella programmet (IAIND)
 Program för Administration, handel och varuhantering (AHADM)
 Program för Hantverk och produktion (HPHAN)

Följande program läggs vilande under läsåret 2018/19:

 Hotell- och turismprogrammet med inriktningsgaranti:
 Hotell och konferens (HTHOT0L) (sedan BUN 2018 § 23)

 El- och energiprogrammet med inriktning 
 Elteknik (EEELT)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hemställer åt barn- och utbildningsnämnden 
att fastställa beslut.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse ärendet omedelbart justerat.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 63 Dnr 2018/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2019–2020 

Ärendebeskrivning

Sista dag att registrera sökbara program på Skolportalen inför Gymnasiebroschyren för 
läsåret 2019–2020 är den 31 juli 2018. Barn- och utbildningsnämnden har därför att besluta 
om sökbara gymnasieprogram inför gymnasievalet 2019–2020. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fört diskussioner i ärendet med kommunens gym-
nasierektorer och föreslår att de gymnasieprogram som varit sökbara inför läsåret 2018–
2019 samt ekonomiprogram med inriktning ekonomi i enlighet med barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2018 § 35 ska vara sökbara program läsåret 2019–2020.

Detta bedöms vara ett attraktivt programutbud för Simrishamns kommuns ungdomar.

Beslutsunderlag

---

Förslag

Ordföranden Christer Grankvist (S) föreslår efter överläggningar följande tillägg till beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till 
att också anordna barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet som 
reguljärt program. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnde att besluta följande gymna-
sieprogram ska vara sökbara läsåret 2019–2020: 

Teoretiska program
 Estetiskt program med inriktning: 

 Teater (ESTEAOS) 
 Ekonomiprogram med inriktning: 

 Ekonomi (EKEKO) 
 Samhällsvetenskapligt program med inriktning: 

 Medier, information och kommunikation (SAMED) 
 Beteendevetenskap (SABET)

 Naturvetenskapligt program med inriktning:
 Naturvetenskap (NANAT) 
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 63 forts Dnr 2018/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lärlingsutbildningar
 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning: 

 Fritid och hälsa (BFFRI0L) 
 Pedagogiskt arbete (BFPED0L)

 Handels- och administrationsprogrammet med inriktning: 
 Administrativ service (HAADM0L) 
 Handel och service (HAHAN0L)

 Hotell- och turismprogrammet med inriktningsgaranti:
 Hotell och konferens (HTHOT0L) 

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti:
 Bageri och konditori (RLBAG0L)
 Kök och servering (RLKOK0L)

 Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR0L)
Praktiskt gymnasieprogram (ej lärling):

 El- och energiprogrammet med inriktning 
 Elteknik (EEELT)

Sökbara program på gymnasiesärskolan är: 
 Individuella programmet (IAIND)
 Program för Administration, handel och varuhantering (AHADM)
 Program för Hantverk och produktion (HPHAN)
 Program för hälsa, vård och omsorg (HOHAL)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att uppdra åt förvaltningen 
att undersöka möjligheterna till att också anordna barn- och fritidsprogrammet samt vård- 
och omsorgsprogrammet som skolförlagt program.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 64 Dnr 2016/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning - införande av den kommunala vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett återtagande av den kommunala vuxenut-
bildningen. Med anledning av beslutet behöver nämnden uppdatera delegationsordningen 
med beslut gällande vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag

Förslag till uppdaterad delegationsordning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att fastställa den uppdate-
rade delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 65 Dnr 2018/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Klädmärkespennor till Simrislundsskolan 

Ärendebeskrivning

Maria Samuelsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska bekosta svarta 
märkespennor från förskoleklass till årskurs 3 vid Simrislundsskolan. Förslagsställaren 
menar att möjligheten för barn och personal att märka sina kläder skulle minska förväx-
lingar av kläder samt att färre kläder skulle bli kvarglömda.

Enligt kommunens riktlinjer för medborgarförslag ska den som lämnat in ett medborgar-
förslag beredas tillfälle att under fem minuter presentera sitt förslag för den nämnd som 
kommer att behandla det. Förslagsställaren har den 15 maj bjudits in till barn- och utbild-
ningsnämnden den 14 juni 2018. Arbetsutskottet tar del av medborgarförslaget för diskus-
sion. 

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-02-05

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av medborgarförslaget samt no-
terar att förslagsställaren har bjudits in till barn- och utbildningsnämnden den 14 juni.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 66 Dnr 2018/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion Införa tvålärarsystem på skolorna i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Fredrik Ramberg (SD), Tomas Assarsson (SD) och Laila Lindström (SD) har lämnat en 
motion till fullmäktige med rubriken Införa tvålärarsystem på skolorna i Simrishamns 
kommun. Motionärerna föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa ett tvärlärarsystem i Simrishamns kommun. 

Kommunfullmäktige remitterade 2018-01-29 § 15 ärendet till barn- och utbildningsnämn-
den, vilka genom beslut BUN 2018-04-09 § 37 uppdrog åt förvaltningen att utarbeta ett 
förslag till svar på motionen. Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar sitt förslag till 
svar.

Barn- och utbildningsnämnden tar del av förvaltningens förslag till svar samt har att beslu-
ta om förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Motion Införa tvålärarsystem på skolorna i Simrishamns kommun, Fredrik Ramberg (SD), 
Tomas Assarsson (SD) och Laila Lindström (SD, 2018-01-02
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att föreslå kom-
munfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån förvaltningens förslag till svar som gör 
gällande att rektor beslutar om sin egen inre organisation, ansvarar för att fördela resurser 
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov samt ansvarar för att fördela 
och omfördela lärartjänster.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskotts 2018-05-29

§ 67 Dnr 2018/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion Införa jourskola i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Fredrik Ramberg (SD), Tomas Assarsson (SD) och Laila Lindström (SD) har lämnat en 
motion till fullmäktige med rubriken Införa jourskola i Simrishamns kommun. Motionärer-
na ser en negativ utveckling vad gäller elever som inte har förmågan att vara delaktiga i en 
klass. Därför önskar man att barn- och utbildningsnämnden undersöker möjligheten till att 
införa en jourskola, där eleven tillfälligt placeras i en mindre elevgrupp för att sedan slus-
sas tillbaka till sin klass igen. Kommunfullmäktige remitterade ärendet till barn- och ut-
bildningsnämnden, vilka genom beslut BUN 2018-04-09 § 36 uppdrog åt förvaltningen att 
utarbeta ett förslag till svar på motionen.

Barn- och utbildningsnämnden tar del av förvaltningens förslag till svar samt har att beslu-
ta om förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Motion Införa jourskola i Simrishamns kommun, Fredrik Ramberg (SD), Tomas Assarsson 
(SD) och Laila Lindström (SD, 2018-01-02
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-04-30

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS AREBTSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att föreslå
 kommunfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån förvaltningens förslag till svar 
samt med hänvisning och hänsyn till det arbete som redan pågår.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 68 Dnr 2018/70

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion om etablering av syskonförtur inom förskola och skola 

Ärendebeskrivning

Sven Olsson (M) har tillsammans med medförfattare lämnat en motion till fullmäktig om 
etablering av syskonförtur inom förskola och skola. Motionärerna menar att en av kommu-
nens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ökad inflyttning. Föräldrar väljer 
att etablera sig där det finns goda förutsättningar till bra barnomsorg och skola. Idag finns 
ingen möjlighet för föräldrar till att erbjudas syskonförtur i den kommunala barnomsorgen. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det i kommunens barnomsorg, 
förskola och skola införs syskonförtur.

Kommunfullmäktige överlämnande genom beslut 2018-04-23 § 87 motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning. Kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Beslutsunderlag

Motion om etablering av syskonförtur inom förskola och skola, inkommen 2018-04-30

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att uppdra åt barn- 
och utbildningsförvaltningen att utarbeta ett förslag till svar på motionen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 69 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 22 maj 2018.

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 22 maj 2018

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av anmälningarna enligt redovis-
ning.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 70 Dnr 2017/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av sammanträdestider 2018 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden behöver besluta om ny tidpunkt för barn- och utbildnings-
nämnden den 26 september 2018. En heldag är planerad som utöver barn- och utbildnings-
nämnden innehåller den årliga kvalitetsdialogen enligt följande:

 Kl. 08.30–10.00 BUN
 Kl. 10.00–16.00 Systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ny tidpunkt för sammanträdet och kvalitetsdia-
logen.

Beslutsunderlag

---

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att flytta mötesda-
gen 2018-09-26 till 2018-10-04. I enlighet med tidigare planering är dagen förlagd mellan 
08.30–16.00. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-05-29

§ 71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Gymnasiehandläggare informerar om lagstiftningen gällande möjligheten till uppehållstill-
stånd för studier på gymnasial nivå samt redogör för sambandet mellan den nya lagstift-
ningen och skollagen. Vidare presenteras en uppdaterad bild av hur kommunens utbild-
ningsväsende kan komma att påverkas utifrån en nulägesbeskrivning.

Mötet avslutas kl. 15.00.

_______
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