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Ekonomisk uppföljning med kvartalsrapport
Ärendebeskrivning
Den ekonomiska uppföljningen är en del i den rapportering och uppföljning som
löper under året enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Det är genom
bland annat genom den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter. Kvartalsrapport innehåller driftsredovisning, analys av verksamheternas ekonomiska
budgetavvikelser jämte investeringsredovisning för perioden 2014-01-01 – 201403-31. I rapporten redovisas också helårsprognos, och förvaltningens bedömning
av verksamheternas ekonomiska utfall vid årets slut. Helårsprognos visas även avseende verksamheternas investeringar.
Förvaltningen har upprättat förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 29 har berett ärendet.
Förvaltningschefen informerar nämnden om förändringar gällande kvartalsrapportens utformning och med rapportering per kommunfullmäktigeverksamhet. Förvaltningschefen och ekonomen föredrar rapporten för nämnden. Med anledning av
kvartalsrapporten föreslår förvaltningen två ramförskjutningar, en från för- och
grundskoleverksamheten till kostverksamheten och en från gymnasieskolan och
vuxenutbildningen till för- och grundskolan.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-04-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Kvartalsrapport 2014 för för- och grundskoleverksamhet, gymnasieskola och
vuxenutbildning samt kostverksamhet
– Månadsuppföljning Barn- och utbildningsnämnden jämte Volym/nyckeltal:
Egna verksamheter/fristående verksamheter och andra kommuner
– Månadsuppföljning BUN 201400-201403
– Kvartalsrapport för perioden 2014-01-01–2014-03-31 Förskoleverksamhet
– Kvartalsrapport för perioden 2014-01-01–2014-03-31 Grundskoleverksamhet
– Kvartalsrapport för perioden 2014-01-01–2014-03-31 Gymnasieverksamhet¨
– Skrivelse 2014-04-15 Förslag till ramförskjutning till för- och grundskoleverksamhet
– Skrivelse 2014-04-15 Förslag till ramförskjutning till kostverksamheten
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 29

Utdragsbestyrkande
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BUN § 33(forts.)
Utskottets handläggning
Ordföranden Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar att kvartalsrapporten godkänns
och att nämnden översänder den till kommunstyrelsen.
Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden
genomför en ramförskjutning av budgetmedel – motsvarande 1 mnkr – från gymnasieskola och vuxenutbildning till för- och grundskoleverksamheten, för perioden 2014-01-01—2014-12-31.
Slutligen yrkar Kristina Kinnman-Starck (M) att barn- och utbildningsnämnden
genomför en ramförskjutning av budgetmedel – motsvarande 0,5 mnkr – från föroch grundskoleverksamheten till kostverksamheten, för perioden 2014-01-01—
2014-12-31.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvartalsrapporten och översänder den
till kommunstyrelsen.
Bilaga
– Barn- och utbildningsnämnden genomför en ramförskjutning av budgetmedel –
motsvarande 1 mnkr – från gymnasieskola och vuxenutbildning till för- och
grundskoleverksamheten, för perioden 2014-01-01—2014-12-31.
– Barn- och utbildningsnämnden genomför en ramförskjutning av budgetmedel –
motsvarande 0,5 mnkr – från för- och grundskoleverksamheten till kostverksamheten, för perioden 2014-01-01—2014-12-31.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 34

s. 6 (18)

2014-04-15
Dnr BUN 2014:43.600

Uppföljning av synpunkter (LUKAS)
Ärendebeskrivning
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens
service finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, som är Lomma kommuns
system för hantering av synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma
kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter".
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon samlas de upp, registreras i en gemensam databas, klassificeras och skickas
vidare till berörd förvaltning. Förvaltningen skickar sedan ett meddelande till
uppgiftslämnaren om hur ärendet kommer att behandlas. Den som lämnat en synpunkt får, inom två arbetsdagar, en bekräftelse på att synpunkten är mottagen och
vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så snart som
möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.
Bakgrunden till den samlade redovisningen är att nämnden ska ges ett samlat underlag av vilka synpunkter som inkommer till nämnden. Synpunkterna finns tillgängliga att läsa dygnet runt via Lomma kommuns hemsida när de är registrerade.
Under perioden 2014-01-01–2014-03-31 har det inkommit 23 synpunkter som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Förslagen berör praktiska
idéer på fysisk miljö och rutiner för dokumentering inför utvecklingssamtal. Klagomålen gällande förskolan och gymnasieskolan handlar främst om fysisk miljö
som är tekniska förvaltningens område och om information från verksamheten.
Klagomålen som berör grundskolan handlar om till-/ombyggnationer, omfördelning av befintliga klasser, syskonförtur, planering av studiedagar och trafiksäkerhet för elever. Utifrån de synpunkter som inkommit bedömer förvaltningen inte att
det framkommer orsaker till direkta åtgärder inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-04-15 § 30 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-04-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 30
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Information om förslag till ramar och inför budgetdialog 23 april
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har till den 23 april kallat alla nämnders presidier inklusive respektive nämnds förvaltningschef till kommundialog för nämnden ska presentera
hur de anvisade medlen enligt de preliminära ramarna ska användas och eventuella konsekvenser av ramtilldelningen. De ska även diskutera vad respektive nämnd
anser vara större utmaningar på längre sikt och vad nämnden vill åstadkomma, på
kort och lång sikt, genom sina nämndsmål.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 31 har tagit del av informationen.
Beslutsunderlag
– Dagordning för budgetdialog 2014-04-23
– Skrivelse 2014-03-19 från kommunledningskontoret, ”Underlag inför preliminära ramar 2015-2017”
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen och ordföranden informerar nämnden om vilka områden de
planerar presentera den 23 april för kommunstyrelsen och övriga nämnder. ämnden diskuterar ytterligare, möjliga områden att informera övriga nämnder och styrelsen om.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Rapport angående Aktivitetshuset
Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsnämnden 2012-11-27 § 94 beslutade om aktivitetsersättning
till ungdomar som ej deltar i gymnasieskolans program men deltog i Finsamprojektet Aktivitetshuset. I samband med detta beslut begärdes att en utvärdering
skulle genomföras för att ställning till fortsatta insatser för denna grupp skall kunna tas.
Samordningsförbundet Kävlinge Lomma beslutade i juni 2012 att finansiera projektet Aktivitetshuset. Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma initierar, samordnar och stödjer gemensamma insatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Kävlinge och Lomma kommun. Projektet vänder sig
till två målgrupper; gymnasieungdomar som hoppat av gymnasieskolan och behöver motiveras att återuppta sina studier och erbjudas praktik, samt personer som
behöver omfattande individualiserad vägledning och motivationsinsatser för att få
en sysselsättning. Den senare målgruppen omfattas av Socialtjänstens åtaganden.
Projektet Aktivitetshuset, pågår fram till årsskiftet 2014/2015.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-04-15 § 32 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-04-11 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 32
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen föredrar ärendet för nämnden.
Lars Carlén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att godkänna rapporten och
att barn - och utbildningsnämnden finansierar informations- och uppföljningsansvaret med medel inom gymnasieskolans budget för att fortsätta verksamheten
tillsammans med Kävlinge kommun och göra verksamheten permanent.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn - och utbildningsnämnden godkänner föreliggande rapport.
– Barn - och utbildningsnämnden finansierar informations- och uppföljningsansvaret med medel inom gymnasieskolans budget för att fortsätta verksamheten
tillsammans med Kävlinge kommun och göra verksamheten permanent efter projekttidens utgång.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Information och uppföljning av årskurs 5
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare önskat en uppföljning av en specifik
tidigare årskurs 3, en nuvarande årskurs 5, vid Bjärehovskolan på grund av deras
resultat på de nationella proven.
Förvaltningschefen informerar nämnden om den nuvarande situationen för årskursen och vilka åtgärder som vidtagits av berörda pedagoger för att eleverna ska ha
möjlighet att nå målen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Information om förstelärarreformen
Ärendebeskrivning
Huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare. Lomma kommun kommer att tillsätta 21 tjänster och till dessa
tjänster har 40 lärare ansökt. De som har sökt tjänsterna har, i samband med ansökan, bland annat fått svara på frågor om hur de ser på karriärtjänsten och hur de
önskar att ta tillvara på den.
Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Tjänsten som förstelärare innebär framför allt att
arbeta med undervisning och att utveckla denna och stödja och inspirera lärarkolleger.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över remisser från Skolinspektionen avseende ansökningar för fristående gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Lomma kommunen har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig, i enlighet
med 2 kap 5 § skollagen(2010:800) och 2 kap 2 § gymnasieförordningen
(2010:2039), över ansökningarna om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskolor. Yttrandet utgör ett underlag för Skolinspektionens prövning av
ansökan. Syftet med prövningen är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa
följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunens yttrande bör innehålla en konsekvensbeskrivning av de ekonomiska,
pedagogiska och organisatoriska konsekvenserna som uppkommer vid start av
den planerade och sökta utbildningsanordnarens fristående verksamhet. Effekterna
av starten ska gälla förhållanden på längre sikt, fem till sex år enligt Skolinspektionen.
Nedanstående har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman
för fristående gymnasieskolor från och med läsåret 2015/2016:
Lars-Erik Larsson Gymnasiet(Dnr 32-2014:625) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun.
Lars-Erik Larsson Gymnasiet(Dnr 32-2014:626) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun.
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet(Dnr
32-2014:798) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet(Dnr
32-2014:799) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun.
Move & Walk Sverige AB(Dnr 32-2014:819) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Nordens Teknikerinstitut AB (Dnr 32-2014:826) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
ProCivitas Privata Gymnasium AB(Dnr 32-2014:834) om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö kommun.
ProCivitas Privata Gymnasium AB(Dnr 32-2014:836) om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö kommun.
ProCivitas Privata Gymnasium AB(Dnr 32-2014:837) om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö kommun.
Lars-Erik Larsson Gymnasiet(Dnr 32-2014:839) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun.
Utdragsbestyrkande
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Fria Läroverken i Sverige AB(Dnr 32-2014:859) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Thoren Innovation School(Dnr 32-2014:928) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Thoren Innovation School(Dnr 32-2014:933) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun.
ThorenGruppen AB(Dnr 32-2014:962) om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Lärande i Sverige AB(Dnr 32-2014:971) om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Kunskapsskolan i Sverige AB(Dnr 32-2014:981) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Sveriges ridgymnasium AB(Dnr 32-2014:996) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun.
Framtidsgymnasiet i Sverige AB(Dnr 32-2014:1016) om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Hermods AB(Dnr 32-2014:1019) om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Malmö stad.
Hermods AB(Dnr 32-2014:1042) om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Lunds kommun.
Gymnasieskolan LYCEUM(Dnr 32-2014:1097) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid bedömer att etablering utifrån
ovanstående ansökningar inte kommer att medföra negativa följder för skolväsendet i Lomma kommun. Förvaltningen har inget att erinra mot från Skolinspektionen remitterade ansökningar om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-04-15 § 32 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse, 2014-04-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 32
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot remitterade ansökningar
ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över detaljplan för Vinstorp 31:1 – före detta vattenverkstomten - Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta planprogram för Vinstorp 31:1 - före detta
Vattenverkstomten - Lomma kommun.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att möjliggöra bostäder inom
planområdet. Förslaget innebär att parkmark tas i anspråk.
Planområdet ligger i sydöstra Lomma och avgränsas av Karstorpsvägen i söder,
Pilgatan i väster och befintlig villabebyggelse i norr, respektive öster. Programområdet omfattar ca 7 000 kvm.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2014-04-15 § 34 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse, 2014-04-08 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag till detaljplan för del av Vinstorp 31:1 (f.d vattenverkstomten), Lomma
kommun
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 34
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden översänder följande yttrande till kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden analyserar årligen lokalbehoven inom sina ansvarsområden. Behoven sammanställs i en lokalbehovsplan. I den planen analyseras lokalbehoven, med utgångspunkt i prognostiserade befolkningsutveckling.
Nämnden pekar, i lokalbehovsplanen för år 2014, inte på sådana lokalbehov som
kan tillgodoses inom det område som Vattenverkstomten omfattar.
Förvaltningen har därför ingenting att erinra mot att Vattenverkstomten nyttjas för
bostadsändamål.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Lomma kommun placerade sig på plats 3 av landets 290 kommuner i årets
mätning av Sveriges kommuner och landstings ”Öppna jämförelser –
Grundskolan”.
• Genom ett bidrag med en ”löpbandsbuss” vann årskurs 5 på Löddesnässkolans Natur & Miljöbokens rikstäckande klasstävling ”Snilleblixtar för
miljön”. Över 1000 tävlingsbidrag skickades in och klassen vinner 10 000
kr. Prispengarna ska användas till en upplevelse eller aktivitet inom området natur och miljö för hela klassen. En prisceremoni är tänkt att ske på
skolan i slutet av maj.
• Säkerhetsdag för årskurs 7 är planerad med flera utbildningsområden som
brand, säkerhet vid vatten och livet på nätet.
• Förvaltningschefen har deltagit i en kontinuitetsplaneringsdag angående
säkerhetsarbete.
• Positiv återkoppling från Arbetsmiljöverket angående deras inspektion av
grundskolan i Lomma kommun. I samband med besöket har de förutom
möte med huvudmannen också genomfört motsvarande inspektion på Alléskolan, Alfredshällskolan, Bjärehovskolan och Rutsborgskolan. Huvudmannen skall yttra sig senast den 2014-06-08 med anledning av inspektionsmeddelandet.
• Ansökan om ca 250 000 kr till entreprenöriellt lärande är inskickad till
Skolverket gällande Fladängskolan och Löddesnässkolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 42

s. 15 (18)

2014-04-15
Dnr BUN 2014:184.214

Delegation till arbetsutskottet av yttrande över förslag till detaljplan Önnerup 1:2
Ärendebeskrivning
Den 10 april inkom ett förslag till detaljplan över Önnerup 1:2m fl, område mellan
Bjärred och Haboljung, Lomma kommun till barn- och utbildningsnämnden från
kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra
sig över detaljplanen under utställningstiden 14 april-11 maj 2014.
Förvaltningschefen informerar att yttrandet kan delegeras till arbetsutskottet eftersom tidsutdräkten inte är tillräcklig för nämndsbehandling.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 37 har berett ärendet
och föreslagit att nämnden delegerar yttrandet till arbetsutskottet.
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen informerar nämnden om ärendet.
Ordföranden Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden delegerar yttrandet till arbetsutskottet angående kommunstyrelsens detaljplan Önnerup 1:2.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 43

s. 16 (18)

2014-04-15
Dnr BUN 2013:61.611

Delegation till arbetsutskottet av yttrande med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket förelade Lomma kommun 2014-03-04 med vite om 100 000 kr
att senast 31 maj 2014 ha vidtagit åtgärder i enlighet med verkets skrivelse. När
dessa krav har uppfyllts ska de meddelas till Arbetsmiljöverket.
Förvaltningschefen informerar att yttrandet kan delegeras till arbetsutskottet eftersom tidsutdräkten inte är tillräcklig för nämndsbehandling.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-15 § 38 har berett ärendet
och föreslagit att nämnden delegerar yttrandet till arbetsutskottet.
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen informerar nämnden om ärendet.
Ordföranden Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden delegerar yttrandet till arbetsutskottet angående Arbetsmiljöverket föreläggande 2014-03-04.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 44

s. 17 (18)

2014-04-15
Dnr BUN 2014:41.600

Inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kristina Kinnman-Starck (M) 2014-04-02: Avsägelse av uppdrag
Johan Cederfjäll (M) 2014-03-27: Avsägelse av uppdrag
Kommunfullmäktige 2014-03-20 2 § 7: Godkännande av avsägelse från Anna
Lindström Niklewski (C) avseende uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden till och med 2014l i anledning härav
Skolverket 2014-04-04: Information om återbetalning av statsbidrag
Miljöstyrningsrådet 2014-03-31: Lämna synpunkter på miljökrav på animaliska
produkter
Svenska simförbundet 2014-03-21: Svenska simförbundet förtydligar kunskapskraven för simning i skolan
Akademikerförbundet SSR: Alla elever har rätt till skolkurator
Kerstin Ferbas:SV: Granskning privata förskolor
NN: Granskning privata förskolor
NN 2014-03-24: Asbesthantering förskola/skola Lomma kommun
Kerstin Ferbas 2014-03-24: SV. Privata förskolor, privata daghem övriga privata
skolor
NN 2014-03-24: Privata förskolor, privata daghem övriga privata skolor
Thomas Kvist 2014-03-31: SV. Kommentar på sammanslagning av Klass 3A och
B
NN 2014-03-30: Kommentar på sammanslagning av Klass 3A och B
Thomas Kvist 2014-03-26: SV. Kommentar på sammanslagning av Klass 3A och
B
NN 2014-03-25: Kommentar på sammanslagning av Klass 3A och B
Kerstin Ferbas 2014-04-09: Frågor kring förstelärare
NN 2014-04-09: Frågor kring förstelärare
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 45

2014-04-15
Dnr BUN 2014:42.600

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut nr 11: Område Karstorp
Delegationsbeslut nr 12-15: Område Resurs- och lärcentrum
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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