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1. § 100 Uppföljning av område Piläng
2. § 101 Delårsrapport med ekonomisk uppföljning
3. § 102 Förslag till kommunstyrelsen angående reviderad investerings-budget
för barn- och utbildningsnämnden
4. § 103 Förslag till kommunstyrelsen avseende prisjustering köpta platser i
gymnasieskolan till budget 2016
5. § 104 Godkännande av nämndens aktivitetsplan till
6. kommungemensam kommunikationsplan
7. § 105 Uppföljning av synpunkter och förslag(LUKAS) i samband med delårsrapport 2015
8. § 106 Förslag till yttrande över remiss avseende Förslag om utbildningsgaranti
i gymnasieskolan U2015/03607/GV
9. § 107 Uppdrag till förvaltningen angående översyn av M 3.1 Regler för beviljande av skolskjuts och bilersättning
10. § 108 Information från förvaltningen
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13. § 111 Anmälan av delegationsbeslut
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Dnr 2015: 2015:240.611

Uppföljning av område Piläng
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bjudit in skolledningen på område Piläng. De
ska informera om skolområdets ekonomiska hushållning, attraktivitet i förhållande till personal, elever och medborgare samt måluppfyllelse av barn- och utbildningsnämndens nämndsmål. Syftet är att nämnden ska kunna försäkra sig om
att verksamheten håller god kvalitet och lever upp till kort- och långsiktiga mål.
Vid nämndens sammanträde lämnar områdeschef Mattias Persson Benndoff en
redogörelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr 2015:82.040

Delårsrapport med ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
I Lomma kommuns styrsystem är delårsrapporten en del av den uppföljning som
görs av verksamhetens utfall. Rapporten innehåller driftsredovisning och analys
av verksamheternas ekonomiska budgetavvikelser för perioden 2015-01-01 –
2015-08-31. I rapporten redovisas helårsprognos och förvaltningens bedömning
av verksamheternas ekonomiska utfall vid årets slut. Helårsprognos visar även avseende verksamheternas investeringar.
Delårsrapporten innehåller även ett uppföljningstema med kvalitet som tema. Under avsnittet mål redovisas förvaltningens bedömning när det gäller möjligheten
att uppfylla de mål som nämnden fastställt. Denna redovisning anger om målet är
uppfyllt, målet bedöms bli uppfyllt under 2015 eller om målet inte bedöms bli
uppfyllt under 2015. Om målet inte bedöms bli uppfyllt under 2015, kommenteras
detta särskilt.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport. Ärendet har behandlats
av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 § 83.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-augusti 2015
– Delårsbokslut 2015, Kostverksamhet
– Delårsbokslut 2015, För- och grundskoleverksamhet
– Delårsbokslut 2015, Gymnasieskola och Vuxenutbildning
– Delårsbokslut 2015, Delårsrapport januari-augusti 2015
– Delårsbokslut 2015, Barn- och utbildningsnämnden Driftnetto jan-aug
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-16 § 83.
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen informerar om en möjlig precisering av uppföljningen av
kostmålet genom elevenkät.
Ordförande informerar om det efter arbetsutskottets sammanträde föreslagna tillägget under rubriken Aktuellt/Omvärlden för För- och grundskoleverksamhet.
Överläggning
Cia Barwén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för perioden 2015-01-01–2015-08-31, med redaktionella ändringar och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Utdragsbestyrkande
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Cia Barwén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden:
– Lägger till stycket enligt utskickad handling under Aktuellt/omvärlden för Föroch grundskoleverksamhet.
– Ändrar andra meningen för kostmålet till: Elevenkäter under våren visar att eleverna uppskattar maten då de (75,7%) svarat att de är nöjda med maten. Uppföljning sker under hösten.
Cia Barwén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen
att, senast den 1 december 2015, redovisa en plan för hur man ska nå samtliga
nämndsmål under 2016, med tonvikt på de målområden där målen i nuläget inte är
uppfyllda.
Beslutsgång
Ordförande Cia Barwén ställer proposition på sitt yrkande om godkännande av
delårsrapporten samt sitt tilläggs- och ändringsyrkande, varefter nämnden bifaller
dem.
Ordförande Cia Barwén ställer sedan proposition på sitt yrkande om uppdrag till
förvaltningen, varefter nämnden bifaller det.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten, enligt bilaga, för perioden 2015-01-01–2015-08-31, med redaktionella ändringar och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
Bilaga A, B, C, D
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, senast den 1 december 2015, redovisa en plan för hur man ska nå samtliga nämndsmål under
2016, med tonvikt på de målområden där målen i nuläget inte är uppfyllda.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr 2015:59.041

Förslag till kommunstyrelsen angående reviderad investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 § 44, har godkänt förslag till investeringsbudget 2016-2018 för nämnden och översänt förslaget till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 2015-04-29 § 95, har upprättat förslag till investeringsbudget
utifrån nämndernas förslag.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid vill dock föreslå en revidering
av den föreslagna investerings- och driftbudgeten i syfte att under 2016 kunna
tillgodose behoven av datorer/läsplattor för grundskolans mellanstadium.
Högstadierna i kommunen är idag väl rustade för att kunna nyttja digitalt pedagogiskt innehåll i undervisningen. På mellanstadiet är dock inte detta möjligt - förutsättningarna finns inte utrustnings- och hårdvarumässigt. Men det är angeläget att
kunna väva in digitalt material i undervisningen även på mellanstadiet, inte minst
för att kunna leva upp till läroplanens krav när det gäller att träna elevernas digitala färdigheter (Lgr 11). Förvaltningen har därför prioriterat arbetet med att ta
fram en lösning för att kunna finansiera inköp av utrustning till mellanstadiet.
Till årskurs 4-6 föreslås därför att en upphandling för köp av datorer görs. Kostnaderna vid direktköp blir billigare per enhet jämfört med en lösning byggd på finansiell leasing. Förvaltningen föreslår därför inköp som belastar en utökad investeringsbudget. Kostnad läggs sedan ut i form av driftskostnad (avskrivningar och
räntor) på 3 år. Storleken på inköpet är 1 130 datorer (antalet elever på mellanstadiet) och investeringskostnaden blir 2 938 tkr under 2016 med en årlig driftskostnad på 1 055 tkr, 2016-2018
Vid ett ökat antal enheter uppkopplade till det trådlösa nätverket på skolorna så
kommer behov av att öka antalet accesspunkter/sändare i lokalerna uppstå, för att
tillgodose eleverna med adekvat bandbredd för skolarbetet. Därför sker parallellt
en översyn av skolornas nätverkskapacitet och en beräkning av kostnaderna för att
öka antalet accesspunkter. Denna översyn skall vara klar till slutet av september
och görs av IT- och servicechefen. Resultatet av översynen kommer att innebära
ytterligare investeringskostnader, med ytterligare driftskostnader som följd. Dessa
finns ej med i förvaltningens beräkningar ovan.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2015-09-16,
§ 85, behandlat ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-09-16 från förvaltningschefen och ekonomsamordnaren
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-16 § 85
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att revidera förslag till
investeringsbudget för 2016-2018 med ändringen 2 938 tkr för år 2016 och att begära en ändring av driftbudget med 661 tkr år 2016-2018 till datorer för årskurs 46.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till kommunstyrelsen avseende prisjustering köpta platser
i gymnasieskolan till budget 2016
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-09-01 § 89 antagit förslag till nämndens
budget för 2016 och överlämnat den till kommunstyrelsen. I barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för gymnasieskolan har kostnaden för köpta studieplatser räknats upp med 2,1 procent. Justeringen avser en förväntad kostnadsökning per program och kalenderår, och genomsnittspriset under vårterminen har
använts som underlag för uppräkningen.
Nämnden har i samband med att budgetärendet fastställdes anhållit hos kommunstyrelsen om en utökad ram på 1,9 mnkr på grund av prisjustering där 1,7 mnkr
avser köp av plats.
I samband med delårsrapporten konstateras det att kommunens snittpris per elev
under hösten har ökat jämfört med vårterminen beroende på vilka program eleverna har valt att gå. Eleverna har i större utsträckning valt yrkesprogram och dyrare introduktionsprogram. Då eleverna i huvudsak förväntas gå på samma program under vårterminen 2016 kommer det även då att bli dyrare än fastställd
budget. För vårterminen förväntas kostnaden bli 0,4 mnkr högre än beräknat. Om
programvalet inför hösten 2016 ser ut på liknande sätt blir då helårseffekten 0,8
mnkr.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2015-09-16,
§ 84, behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-09-16 från förvaltningschefen och ekonomen
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-16 § 84
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i budgetförslaget
för år 2016 tillföra ytterligare 0,8 mnkr i nämndens budget för kostnadsökning beroende på elevernas förändrade programval.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam
kommunikationsplan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvalitetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna
skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en
kommungemensam kommunikationsplan.
En kommunikationsplan beskriver vilka syften, mål, målgrupper strategier och aktiviteter som Lomma kommun ska arbeta efter för att beskriva vad medborgaren
kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens.
Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna
genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika tjänster och att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten.
Genom att upprätta en gemensam kommunikationsplan uppnår Lomma kommun
följande:
 Ökad fokusering på medborgarna/brukarna i organisationen
 Minskat förväntningsgap
 Tydliggörande av tjänsternas innehåll för både personal och medborgare/brukare
 Engagemang hos personalen i förbättringar av verksamheten
 Styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheten
Kommunfullmäktige har i styrsystemet konstaterat att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.
Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten har kommunstyrelsen
det övergripande ansvaret för kommunens informationsverksamhet och direkt ansvar för kommunövergripande information. Kanslichefen har under kommunstyrelsen ansvar för kommunövergripande information och för verksamhetsövergripande interninformation. Varje nämnd har vidare ansvaret för information inom
sitt verksamhetsområde. Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument med respektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor.
Aktivitetsplanen redovisar olika informationsaktiviteter, deras målgrupp, syften
och frekvenser.
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har under perioden gjort några
smärre anpassningar i den aktivitetsplan som nämnden behandlat. Förvaltningen
föreslår nämnden godkänna föreliggande förslag till aktivitetsplan med aktuella
justeringar.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-0916, § 86.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-09-07 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Barn- och utbildningsnämnden/UKFförvaltningen år 2016
– S 1.13 Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan
– Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-16 § 86
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen informerar nämnden att förvaltningen för närvarande arbetar
med att utveckla sitt informations- och kommunikationsarbete. Förvaltningschefen föreslår att förvaltningen kan återkomma till nämnden innan årets slut med information avseende utvecklingen av internt informations- och kommunikationsarbete.
Överläggning
Cia Barwén yrkar att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att
innan årets slut återkomma till nämnden med information avseende utvecklingen
av internt informations- och kommunikationsarbete.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner, med redaktionella ändringar, bilagt
förslag till aktivitetsplan för nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Bilaga
– Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att innan årets slut återkomma till nämnden med information avseende utvecklingen av internt informations- och kommunikationsarbete.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av synpunkter och förslag(LUKAS) i samband med
delårsrapport 2015
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. Synpunkterna finns tillgängliga att
läsa dygnet runt via Lomma kommuns hemsida så snart de är registrerade.
Utifrån de synpunkter som inkommit bedömer förvaltningen inte att det framkommer orsaker till direkta åtgärder inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Ett förslag, visning av film om mobbing, har vidarebefordrats till
områdescheferna för beslut om genomförande. Synpunkterna kommer att beaktas
i framtida planering och verksamhet.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-0916, § 87.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-09-09 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– LUKAS-synpunkter från perioden 2015-04-01–2015-08-31
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-16, § 87
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till yttrande över remiss avseende Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan U2015/03607/GV
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har bjudit in Lomma kommun som remissinstans att
senast 23 oktober 2015 lämna synpunkter på remisspromemoria
U2015/03607/GV, Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan.
Kommunstyrelsen 2015-06-29 har berett barn- och utbildningsnämnden tillfälle
att inkomma med förslag till yttrande till kommunstyrelsen avseende Förslag om
utbildningsgaranti i gymnasieskolan. Förvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-0818, § 75.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 75
– Skrivelse 2015-09-09 från förvaltningschef, förvaltningsstrateg och nämndsekreterare
– Kommunstyrelsen 2015-06-26, Remiss
– Utbildningsdepartementet 2015-06-24, Remiss av promemorian Förslag om
utbildningsgaranti gymnasieskolan
– Utbildningsdepartementet 2015-06-24, Remisspromemoria Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända förslag till yttrande över
Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan, till kommunstyrelsen enligt följande:
Då Lomma kommun och Barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun inte
är huvudman för någon gymnasieskola avstår Lomma kommun från att yttra sig
över remisspromemoria U2015/03607/GV.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppdrag till förvaltningen angående översyn av M 3.1 Regler för
beviljande av skolskjuts och bilersättning
Ärendebeskrivning
Skolskjuts, det vill säga transport från en plats i anslutning till elevens hem och
till platsen där utbildningen bedrivs och tillbaka, regleras i skollagen (2010:800),
bland annat i kapitel 10-11 och 18. Elever i grundskola med offentlig huvudman
har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
Enligt skollagen ska hemkommunen ombesörja att skolskjuts anordnas. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden anger att nämnden fullgör Lomma
kommuns uppgifter inom det offentliga skolväsendet.
Nuvarande regler, M 3.1 Regler beviljande av skolskjuts och bilersättning, fastställdes 2004-10-25 § 101 av barn- och utbildningsnämnden att gälla från och med
läsåret 2005/06. Reglerna har sedan dess inte reviderats.
Med anledning av att Sveriges kommuner och landsting(SKL) 2014 har utkommit
med en handbok med vägledning gällande skolskjuts och att nuvarande regler inte
har reviderats sedan 2004 bedömer förvaltningen att en översyn av nuvarande regler för skolskjuts är nödvändig. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att genomföra en översyn av nuvarande regler.
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-0916, § 89.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-16 § 89
– Skrivelse 2015-09-03 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– M 3.1 Regler för beviljande av skolskjuts och bilersättning
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2004-10-25 § 101
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en
översyn av regler för skolskjuts och bilersättning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 15 (18)

2015-09-29

BUN § 108

Dnr 2015:18.600

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om:
 Invigning av Alfredshällskolan och Alfredshälls förskola 2 oktober kl.
10.00
 Framtagande av verksamhetsplan för förvaltningen
 Digital skola - strukturerade läromedel online
 Informations- och kommunikationsarbete
 Förstelärare
 Utveckling av arbetet med SYV/SSA
 Fortsatt utveckling av arbetet kring fastighetsfrågor med samhällsbyggnadsförvaltningen
 Arbete med ansökningar för statsbidrag
 VFU-åtagande
 Planerade föräldraträffar är uppskjutna till senare tidpunkt
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 109

s. 16 (18)

2015-09-29

Dnr 2015:18.600

Återrapportering från kontaktpolitiker
Ärendebeskrivning
Anita Fränninge (M) har deltagit på Alfredshälls förskolas förskoleråd.
Jesper Wiman (M) deltog på Karstorps skolråd.
Richard Jerneborg (M) deltog på Pilängskolans skolråd.
Lars Carlén (S) deltog på Löddesnäs skolråd.
Marie Sand (S) deltog på Fladängs förskoleråd.
Anita Fränninge, Jesper Wiman, Richard Jerneborg, Lars Carlén och Marie Sand
lämnar en redogörelse vid sammanträdet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 110

s. 17 (18)

2015-09-29

Dnr BUN 2015:19.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-16 § 78-89
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur, och fritid 2015 08-31: Ombudgetering
medel Alfredshäll
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur, och fritid 2015 08-31: Ombudgetering
medel Vinstorp
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur, och fritid 2015 08-31: Ombudgetering
medel Karstorp
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur, och fritid 2015 08-31: Ombudgetering
medel nyanlända
Skolinspektionen 2015-09-08: Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna
anmälan till Lomma kommuns klagomålshantering- ärendet avslutas
Skolinspektionen 2015-08-24: Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna
anmälan till Lomma kommuns klagomålshantering- ärendet avslutas
Förvaltningsrätten i Malmö 2015-09-09: Anmodan att inkomma med handlingar
med anledning av laglighetsprövning enligt kommunallagen
Skolinspektionen 2015-09-21: Kommunicering- Anmälan om bristande stöd till
en elev i grundsärskolan
Håkan Herrström 2015-09-18: Rektorstillsättningen på Pilängskolan i Lomma
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda inkomna/avgivna
skrivelserna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 111

s. 18 (18)

2015-09-29

Dnr BUN 2015:23.600

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 2015-09-08, ordförande: Beslut om ansökan om statsbidrag för
gymnasial vuxenutbildning
Delegationsbeslut 2015-09-08, ordförande: Bemyndigande att underteckna ansökan av skolmjölksstöd
Delegationsbeslut 2015-03-16, ordförande: Bemyndigande att underteckna ansökan av skolmjölksstöd
Vidaredelegationsbeslut 2015-09-03 nr 44, områdeschef Karstorp: Beslut avseende omsorg för barn med behov av särskilt stöd
Vidaredelegationsbeslut 2015-09-03 nr 45, områdeschef Karstorp: Beslut avseende omsorg för barn med behov av särskilt stöd
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av de anmälda delegationsbesluten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

