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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden
Tid och plats för
sammanträde

Tisdagen den 13 juni 2017 14.00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

15.00 – 15.10

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.
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Justerare
Tid och plats för
justering

Christina Thunberg, förvaltningschef, Elin Lindelöw, utredare, Erika Isaksson,
utvecklingsstrateg, Monica Nilsson, ekonom §§ 23-35, Göran Johansson,
lokalstrateg §§ 23-35, Martina Granqvist, studie- och yrkesvägledare på
Utbildningscentrum §§ 23-35, Anders Carlsson, revisor §§ 23-35.
Benny Åberg (ordinarie) och Camilla Lissner (ersättare)
Tisdagen den 20 juni 2017, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta
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Sekreterare

Maj-Lie Taengh

Ordförande

Annika Eriksson

Justerare
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Sammanträdesdatum: 2017-06-13

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Benny Åberg (V) som ordinarie och Camilla Lissner
(V) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 20 juni 2017, kl 8.00,
på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Ordföranden förslår att punkt 3 - Ianspråktagande av investeringar 2017 Nyinvestering/Reinvestering byter plats med punkt 4 - Investeringsuppföljning.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs
Information
~ De fackliga representanterna presenterar sig.
~ Göran Johansson, lokalstrateg informerar om befolkningsstatistiken.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

4(23)

Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.10

§ 23

Placerings- och köstatistik
Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering
och köstatistik för förskola och pedagogisk omsorg.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.31

§ 24

Ekonomiska uppföljningar
Beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen för april 2017 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning
Resultatet för nämnden visar efter april månad en positiv avvikelse på + 2
832 tkr. Till viss del beror överskottet på att årets löneökningar och
semesterlöner som finns i budget inte belastar resultatet förrän senare
under året.
Antal nyanlända i asyl har minskat sedan föregående år så intäkter för
återsök från Migrationsverket kommer inte påverka utfallet lika mycket
detta år. Preliminära intäkter för återsök från Migrationsverket är fortsatt
osäkra och en försiktig bedömning har gjorts och endast 65 % av de
potentiella intäkterna har bokats upp för perioden. Intäkterna har
beräknats utifrån antal barn och elever som var inskrivna i förskolan och
grundskolan vid avläsningen den 15:e varje månad. Vad gäller preliminär
intäkt för gymnasieskolan så har det bokats upp utifrån det antal elever som
erhållits faktura för från andra kommuner.
Sammantaget prognostiseras nämnden gå med ett överskott vid årets slut
pga hyran för den nya förskolan som inte kommer färdigställas under året.
Prognos: 1 000 tkr
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
Verksamhetsområde

Administration
Förskola

Avvikelse

Prognos

Budget

utfall - budget avvikelse

avvikelse

april

februari

april

Prognos

- 15 619

+ 501

+0

+0

- 63 642

+ 1 424

+ 1 000

+0

- 115 868

+ 388

+0

+0

Särskola

- 10 002

- 418

+0

+0

Elevhälsa

- 8 642

+ 365

+0

+0

Kulturskola

- 2 516

+ 66

+0

+0

Gymnasieskola

- 37 651

- 64

+0

+0

Kostenheten

- 15 865

+ 595

+0

+0

- 2 305
- 272 110

- 26
+ 2 832

+0
+ 1 000

+0
+0

Grundskola

Fritidsgård
Totalt

Ordförandes signatur

Helårs

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutet ska skickas till:
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.44

§ 25

Investeringsuppföljning
Beslut
1.

Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsnämnden 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Sammanfattning av ärendet
Vid årets början fördes kvarvarande investeringsmedel, 2 967 tkr över från
2016 och av dessa medel hade 1 722 tkr använts så nettot var 1 245 tkr. I
början av 2017 skrevs investeringar och reinvesteringar fram med 6 545 tkr
och nu i juni skrivs ytterligare 725 tkr fram till nämnden. Utöver detta så
finns 500 tkr hänförliga till den nya förskolan och det nya äldreboende som
ännu inte varit aktuella att skriva fram. Totala investeringsmedel uppgår till
10 737 tkr.
Till och med april har ytterligare 1 275 tkr förbrukats av den totala summan
för ny- och reinvesteringar. Det är en avvikelse med 7 740 tkr.
Under 2017 bedöms 9 644 tkr av investeringsmedlen användas. Det är
framförallt digitaliseringssatsningen som nu har kommit igång samtidigt
som Komtek har startats upp. Till hösten kommer de första skoleleverna få
tillgång till egna datorer/ipads.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-06-07

2.

Investeringsuppföljning

Tjänsteförslag
1.

Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar följande ändringsförslag i beslutspunkten: "barn- och
utbildningsförvaltningen ändras till barn- och utbildningsnämnden."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
ändringen i beslutpunkten och finner att så är fallet.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till:
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.16

§ 26

Ianspråktagande av investeringar 2017 Nyinvestering/reinvestering
Beslut
1.

Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsnämnden 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Sammanfattning av ärendet
I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2016 som
beslutats av Kommunfullmäktige men som aldrig skrevs fram under 2016
utan sparades till 2017. I och med att förvaltningen nu är i en expansiv fas
vad gäller investeringar inom IKT-området så behövs även dessa
investeringsmedel. För att de beslutade investeringarna ska kunna tas i
anspråk måste barn- och utbildningsnämnden besluta om alla
nyinvesteringar och alla reinvesteringar.
För att ge samma förutsättningar till alla barn/elever måste det finnas fler
pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte går
att upprätthålla likvärdighet för alla barn/elever i förskolor och skolor. Om
inte investeringarna sker kan det leda till att tillgången på digital utrusning
och datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för barn/elever och med det blir
inte undervisningen likvärdig.
I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för
investeringarna.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-23

2.

Investeringsbilaga

Tjänsteförslag
1.

Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnat följande ändringsförslag i beslutspunkten: "barn- och
utbildningsförvaltningen ändras till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
ändringen i beslutpunkten och finner att så är fallet.
Beslutet ska skickas till:
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.60

§ 27

Elevpeng grundsärskolan
Beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till elevpeng i grundsärskolan.

Sammanfattning av ärendet
För att säkra likvärdighet och transparens fastställs en elevpeng inom
grundsärskolan.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-06-07

Tjänsteförslag
1.

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens
förslag till elevpeng i grundsärskolan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutet ska skickas till:
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.52

§ 28

Riktlinjer tilläggsbelopp
Beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp för
förskola och pedagogisk omsorg.

2.

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp för
förskoleklass, fritidshem och grundskola.

3.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verksamhetsstöd för de
kommunala förskolorna och grundskolorna i Gnesta hanteras i
enlighet med riktlinjerna för tilläggsbelopp.

Sammanfattning av ärendet
Tilläggsbelopp avser ersättning utöver grundbelopp från kommunen till
fristående skolor, förskolor och fritidshem för barn och elever med
omfattande behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningsförvaltningen har
gjort en översyn av riktlinjerna för tilläggsbelopp och förtydligat dessa.
Översynen har resulterat i reviderade riktlinjer för tilläggsbelopp för 1)
förskola och pedagogiska omsorg och 2) förskoleklass, grundskola och
fritidshem. För ersättningar till kommunens egna förskolor och skolor
föreslås i fortsättningen begreppet verksamhetsstöd. Verksamhetsstöd
föreslås hanteras i enlighet med riktlinjerna för tilläggsbelopp.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-24

2.

Riktlinjer tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt
stöd i fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

3.

Riktlinjer tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt
stöd i fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola

Tjänsteförslag

Ordförandes signatur

1.

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp för
förskola och pedagogisk omsorg.

2.

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp för
förskoleklass, fritidshem och grundskola.

3.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verksamhetsstöd för de
kommunala förskolorna och grundskolorna i Gnesta hanteras i
enlighet med riktlinjerna för tilläggsbelopp.
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutet ska skickas till:
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.63

§ 29

Omfördelning av budget från 1 juli 2017
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den föreslagna
omfördelningen av budget från verksamhetsområde grundskola till
verksamhetsområde särskola per 1 juli 2017.
Sammanfattning av ärendet
Inför hösten 2017 har förändringar gjorts inom grundskolan och
grundsärskolan. Inom verksamhetsområde särskola, avseende kommunens
egen grundsärskola införs från 1 juli en grundsärskolepeng. Denna kommer
tilldelas elev inskriven i grundsärskolan utifrån olika nivåer av behov. I och
med detta så behöver en del av grundskolans budget föras om till
grundsärskolan för årskurs 1-9 där budget endast tilldelades för januari –
juni. I grundskolans budgetram finns en pott vilken uppstod efter att de
korrigeringar som planerades för inför hösten lades in i budgeten.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-05-23
Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner den föreslagna
omfördelningen av budget från verksamhetsområde grundskola till
verksamhetsområde särskola per 1 juli 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar följande ändringsförslag i beslutspunkten: "barn- och
utbildningsförvaltningen ändras till barn- och utbildningsnämnden."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
ändringen i beslutpunkten och finner att så är fallet.
Beslutet ska skickas till:
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.59

§ 30

Förskola 6 avdelningar
Beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den nya förskolan som ska
byggas vid Dansutskolan utökas från fyra till sex avdelningar

Sammanfattning av ärendet
Den 7 september 2015 fattade Kommunstyrelsen beslut (§ 104) om att
nuvarande paviljong för Skogsbäckens förskola ska ersättas med en ny
förskola med två avdelningar på Dansutskolans område. I beslutet ingick
också att förskolan ska byggas så att den kan utökas med två avdelningar
om behov skulle uppstå.
Vid Kommunstyrelsens möte den 13 september 2016 beslutades (§ 99) att
den nya förskolan ska utökas med ytterligare avdelningar till totalt fyra, med
möjlighet att utöka till sex avdelningar. I enlighet med detta beslut föreslås
att antalet avdelningar nu utökas till sex stycken.
Den nya förskolan kommer att ersätta Skogsbäckens och Björkbackens
förskolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-24
Tjänsteförslag
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den nya förskolan som ska
byggas vid Dansutskolan utökas från fyra till sex avdelningar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutet ska skickas till:
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.58

§ 31

Barn- och elevpeng
Beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och elevpeng för
2017.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och elevpengen utbetalas till alla enheter där barn och elever som är
folkbokförda i Gnesta kommun är placerade. Dessutom utgår ersättning
för lokalkostnader. Ersättningen utgår så väl till kommunens egna
verksamheter som till andra kommuners och fristående verksamheter inom
och utanför kommunen. Ersättningens storlek beräknas utifrån den egna
kommunens kostnader och ska vara transparent. De fristående
verksamheterna får förutom pengen kompensation för administration och
moms. Barn- och elevpengen har höjts med 3 procent inför 2017 förutom
för åk 7-9 där den istället sänkts med 7 procent. Barn- och elevpengen
regleras i Skollagen.
Det har från 2017 införts en extra tilldelning med 3 000 kr per barn/månad
i förskolan och 2 000 kr per elev/månad för asylbarn och asylelever (utan
permanent uppehållstillstånd) som är inskrivna i förskolan, förskoleklass
och grundskolan.
Det har även införts en socioekonomisk fördelning från 2017 som endast
påverkar en del av den barn- och elevpeng som fördelas till förskolor och
skolor belägna i Gnesta kommun, även de fristående enheterna. Den del
som fördelas utifrån socioekonomiskt index (framtaget av SCB december
2016) kommer ge en högre tilldelning för vissa förskolor och skolor och en
lägre till andra.
Nivåerna på barn- och elevpeng har tidigare beslutats i Framtidsplanen för
2017 (BOUN 2016.101).
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-06-07

2.

Bilaga barn- och elevpeng

Tjänsteförslag
1.

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner barn- och elevpeng för
2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar följande ändringsförslag i beslutspunkten: "barn- och
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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utbildningsförvaltningen ändras till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
ändringen i beslutpunkten och finner att så är fallet.
Beslutet ska skickas till:
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2016.7

§ 32

Kostpolicy
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta förslag till Kostpolicy för Gnesta kommun.
Beslut
2. Nästa Kostpolicy ska beskriva hur den ska implementeras samt definiera
vad bra mat och god måltidssituation är.
3. Designmässiga ändringar av Kostpolicyn kommer att kunna ske.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2014, § 27 att medge, anmäla
och skicka Centerpartiets motion om Kostpolicy inom förskola, grundskola
och äldreomsorg KS 2014.40, till socialnämnden för beslut.
Den 25 juli 2014 beslutade dåvarande socialnämnden, nuvarande vuxenoch omsorgsnämnden, då ansvarig för kommunens kostenhet, som svar på
motionen att en Kostpolicy för Gnesta kommun ska tas fram.
Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument och berör all produktion
av måltider för verksamheter inom kommunens ansvar. Kostpolicyn
kvalitetssäkrar måltidsverksamheten och bidrar till en hållbar utveckling.
Den stöder och är ett verktyg för förtroendevalda och verksamheter för att
säkerställa att matgäster erbjuds måltider i en trevlig miljö, lagade på bra
råvaror av kompetent personal.
Kostpolicyn lyfts för beslut i barn- och utbildningsnämnden och vuxenoch omsorsgnämnden då kostenheten omfattar verksamheter som lyder
under båda dessa nämnder.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-06-07

2.

Kostpolicy

Tjänsteförslag
1. Anta förslag till Kostpolicy för Gnesta kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande lämnar förslag på nya tilläggspunkter till beslutet: "Nästa
Kostpolicy ska beskriva hur den ska implementeras samt definiera vad bra
mat och god måltidssituation är och att designmässiga ändringar av
Kostpolicyn kommer att kunna ske."

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
nya tilläggspunkter och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet
förslag med nya tilläggspunkter.
Beslutet ska skickas till:
~ Kommunfullmäktige
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

20(23)

Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.64

§ 33

Gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) i Gnesta
Beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda fyra av
gymnasieskolans introduktionsprogram i Gnesta från och med
höstterminen 2017.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen avser att erbjuda fyra av
gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) i Gnesta från och med
höstterminen 2017. De aktuella programmen är: preparandutbildning,
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion (SPRINT).
I och med att det blir lättare för de aktuella eleverna att ta sig till och från
skolan, ökar sannolikheten att de fullföljer sina studier. Det är också rimligt
att anta att det kommer att medföra gynnsamma ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-06-07

Tjänsteförslag
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda fyra av
gymnasieskolans introduktionsprogram i Gnesta från och med
höstterminen 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutet ska skickas till:
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

21(23)

Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.8

§ 34

Anmälningsärenden
Beslut
1.

Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
barn- och utbildningsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
nämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns
tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.
~ Beslutsmeddelande från Skolverket 170516 - Statsbidrag för handledare i
Språk,- läs- och skrivutveckling i förskolan år 2017/18
~ Beslut från Skolverket 170531 - Statsbidrag för Läslyftet i skolan läsåret
2017/18

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.7

§ 35

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1.

Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänsteman enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen
delegationsordning (antaget 2014-12-16). Dessa beslut skall redovisas till
barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos barn- och
utbildningsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att barn- och utbildningsnämndens
protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla.
Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det
datum då sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom
uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa
ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa
uppgifter tagits bort.

Ordförandes signatur

~

Förteckning över delegationsbeslut 2017-05-09 - 2017-06-07

~

Förteckning tillsvidareanställningar 2017-05-01 - 2017-05-31

~

Förteckning visstidsanställningar 2017-05-01 - 2017-05-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2017.9

§ 36

Förvaltningschefen informerar
Beslut
~ Beslut från Skolinspektionen
~ Likabehandling och Skolnärvaro
~ Betygsresultat vt 2017 åk 9
~ Kränkande behandling

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

