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1. § 57 Ekonomisk uppföljning avseende januari-maj 2016
2. § 58 Preliminär nämndsplan för år 2017
3. § 59 Yttrande över förslag från styrgruppen för utveckling av barn- och
ungdomsdialog
4. § 60 Yttrande över detaljplan för Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma
kommun – Bjärred saltsjöbad och station
5. § 61 Yttrande över detaljplan för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun (Haboljung)
6. § 62 Hemställan om incitamentsersättning för effektivare lokalutnyttjande
7. § 63 Uppföljning av uppdrag till förvaltningen avseende källsortering inom
nämndens verksamheter
8. § 64 Val av ny ledamot och ny ersättare till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
9. § 65 Information från förvaltningen
10. § 66 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
11. § 67 Anmälan av delegationsbeslut
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-maj 2016
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19,
§ 34, anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att
samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten och att
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som
händer i verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i
form av månadsrapporter på nämndsnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt
årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer
löpande sina verksamheter. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse
inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas
kommunstyrelsen, och förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa
avvikelsen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 47, har berett ärendet.
Förvaltningschef Bo Kristoffersson föredrar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport, januari-maj 2016
– Barn- och utbildningsnämnden, månadsrapport, period: 2016-01 – 2016-05,
Driftnetto och investeringar
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 47

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.
Bilaga A, B.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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BUN § 58

Dnr BUN 2016:122.009

Preliminär nämndsplan för år 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt ”Övergripande mål för Lomma kommun 20152019”. De övergripande målen består av fyra huvudområden: Kvalitet, Hållbarhet,
Service och Trygghet, och bildar en utgångspunkt för nämndens mål och
prioriteringar.
Då verksamheten för kommande år ska planeras, och budgetförslaget tas fram,
utarbetas i första steget en nämndsplan som utgår från det ramförslag som
respektive nämnd fått tilldelat sig. Nämndsplanen utgör grunden för nämndernas
ansvarsområde, och ska i huvudsak ange tydliga och mätbara mål för de
verksamheter som nämnden ansvarar för. Det ska tydligt framgå vad som krävs
för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Detta anges i
form av nyckeltal. Nämndsplanen fungerar som en beställning till verksamhetsorganisationen.
Nytt för 2017-års nämndsmål är att alla nämnder, och kommunstyrelsen, ska
definiera mål som kan kopplas samman med alla de fyra huvudområdena som
anges i kommunfullmäktiges övergripande mål.
Barn- och utbildningsnämnden har vid Lärstämma 2016-03-15 diskuterat
utgångspunkter för 2017-års nämndsmål. Vid sammanträdet 2016-04-26, § 43,
behandlade och godkände nämnden förslag till nämndsmål för år 2017, och
uppdrog åt förvaltningen att ta fram ett förslag till nämndsplan.
Förvaltningen har i enlighet med nämndens direktiv tagit fram ett förslag till
nämndsplan. Den föreslagna nämndsplanen innehåller sex mål och berör
områdena förskola, grundskola och kostverksamhet.
Nämndsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till
kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden fastställa sin nämndsplan
för det kommande året.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 48, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-05-17 från förvaltningschef och utredningschef
– Förslag till nämndsplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-04-26 § 43
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 48
Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
godkänner förvaltningens förslag till preliminär nämndsplan för år 2017.
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att i förslaget till
preliminär nämndsplan för år 2017 lägga till följande nämndsmål:
Resursfördelningen ska vara sådan att förskolan har högst 13 barn i
småbarnsgrupperna och högst 18 barn i syskongrupperna, och att i grundskolans
F-3 ska det högst vara 22 elever per klass.
Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att i förslaget till
preliminär nämndsplan för år 2017 ändra nyckeltalet i nämndsmålet avseende kost
till följande lydelse: Andelen ekologiskt klassade livsmedel ska under året nå upp
till det nationella målet om minst 25 %.
Beslutsgång
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition om bifall respektive avslag på
sitt yrkande om att godkänna förvaltningens förslag till preliminär nämndsplan,
varefter nämnden bifaller det.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall respektive avslag på Lars
Carléns (S) tilläggsyrkande, varefter nämnden avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall respektive avslag på Lars
Carléns (S) ändringsyrkande, varefter nämnden avslår det.

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till preliminär nämndsplan
för år 2017 i enlighet med bilaga.
Bilaga.
Reservation
Lars Carlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.
Ann-Marie Lundberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Carléns
(S) ändringsyrkande avseende kosten.
Protokollsanteckning
Remco Andersson (L) får antecknat i protokollet önskemål om att nämndsplan för
år 2017 även skall innehålla ”mjuka värden”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 59

s. 7 (18)

2016-06-14
Dnr BUN 2016:161.009

Yttrande över förslag från styrgruppen för utveckling av barnoch ungdomsdialog
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog har förelagt
kommunstyrelsen förslag till vidareutveckling av dialogformer för barn och
ungdomar. Förslaget innebär sammanfattningsvis att:





De träffar som sker mellan elever i årkurs 8-9 och kommunstyrelsen
fortsätter.
De studiebesök, i kommunhuset (kommunfullmäktige), som erbjuds elever i
årskurs 8 vidareutvecklas.
Projektet ”I have a dream” utvidgas, så att fler elever än tidigare involveras.
Ett ungdomsråd inrättas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2015-12-16, § 232,
att remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) är positiv
till att former för barn- och ungdomsdialog utvecklas och välkomnar nya
dialogformer som kan fånga barn och ungas tankar och idéer. Förvaltningen
understryker därför betydelsen av de träffar som sker mellan elever och
kommunstyrelsen, elevernas möjlighet till studiebesök i kommunhuset och
föreslagen utvidgning av projektet ”I have dream” så att fler elever än tidigare
involveras.
När det gäller inrättande av ungdomsråd är förvaltningen generellt positiv till att
förslag till nya former för barn- och ungdomsdialog lyfts fram, diskuteras och
bedöms. Förvaltning noterar dock att utfallet av projektet ”I have a dream” har
varit mycket positivt och tror att orsaken till detta är att frågor som berör den
enskilde eleven i sin vardag kunnat lyftas fram. Förvaltningen bedömer att fler
projekt med sådan inriktning skulle uppskattas av eleverna och önskar därför en
utveckling av specifika aktiviteter, istället för att ett ungdomsråd inrättas.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 49, har berett ärendet.
Förvaltningschef Bo Kristoffersson föredrar ärendet för nämnden.
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Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-05-21 från förvaltningschef och utredningschef
– Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-16 § 232
– Skrivelse 2015-12-10 från styrgruppen för utveckling av barn- och
ungdomsdialog
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 49
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden översänder följande yttrande till
kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att former för barn- och
ungdomsdialog utvecklas och välkomnar nya dialogformer som kan fånga barn
och ungas tankar och idéer. Nämnden understryker därför betydelsen av de träffar
som sker mellan elever och kommunstyrelsen, elevernas möjlighet till studiebesök
i kommunhuset och föreslagen utvidgning av projektet ”I have dream” så att fler
elever än tidigare involveras.
När det gäller inrättande av ungdomsråd är nämnden generellt positiv till att
förslag till nya former för barn- och ungdomsdialog lyfts fram, diskuteras och
bedöms. Nämnden noterar dock att utfallet av projektet ”I have a dream” har varit
mycket positivt och tror att orsaken till detta är att frågor som berör den enskilde
eleven i sin vardag kunnat lyftas fram. Nämnden bedömer att fler projekt med
sådan inriktning skulle uppskattas av eleverna och önskar därför en utveckling av
specifika aktiviteter, istället för att ett ungdomsråd inrättas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över detaljplan för Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma
kommun – Bjärred saltsjöbad och station
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för området Bjärred 48:1 m.fl. i
Bjärred, Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och station).
Detaljplanens syfte är att bibehålla områdets grönska genom att bevara och
skydda träd både på allmän platsmark och inom kvartersmark, samt att pröva
lämpligheten att området vid Bjärred saltsjöbad prövas för naturändamål inför
bildandet av naturreservat, att befästa befintlig idrottsanläggning samt att pröva
markens lämplighet för centrumverksamhet för området vid Bjärred station.
Planförslaget innefattar allmän platsmark i form av natur, huvud- och lokalgata
och park, samt kvartersmark i form av centrumverksamhet, idrottsanläggning och
teknisk anläggning.
Planområdet ligger i södra delen av Bjärred och utgörs av Bjärred saltsjöbad samt
området kring stationen. Planområdet omfattar cirka 8,4 hektar.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträdet 2016-0201, § 7, och yttrat sig enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden ser att området vid Bjärred saltsjöbad erbjuder goda
möjligheter för rekreation och ser därför positivt på att området blir naturreservat. Barnoch utbildningsnämnden ser också positivt på att de verksamheter som idag bedrivs i
Stationen i Bjärred flyttar till centralt belägna lokaler i kommundelen. En sådan
omlokalisering innebär ökad tillgänglighet till aktuella verksamheter (Protokollsutdrag
BUN 2016-02-01 § 7).

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, och föreslår att barn- och
utbildningsnämnden, utöver nämndens tidigare yttrande, inte har någonting att
erinra avseende förslaget till detaljplan för området Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred,
Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och station)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 50, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-05-04 från förvaltningschef och utredningschef
– Förslag till detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun
(Bjärred saltsjöbad och station)

Utdragsbestyrkande
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– Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-02-01 § 7
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 50
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden, utöver
tidigare yttrande, inte har någonting att erinra avseende förslaget till detaljplan för
område Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och
station).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över detaljplan för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun (Haboljung)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. i
Lomma, Lomma kommun (Haboljung).
Detaljplanens syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen
för kustzonen, genom att bland annat begränsa avstyckning och nybyggnation och
värna de befintliga boendemiljöerna, vad gäller till exempel volymer, placering,
karaktär, utblickar, luftighet och grönska. Vidare ska detaljplanen inte omöjliggöra det reservat för kollektivtrafik som finns med i gällande översiktsplan.
Planområdet, som omfattar cirka 14 hektar, ligger mellan Bjärred och Lomma och
avgränsas av Haboljungs fure (naturreservat) i söder, Örestads golfklubb i öster,
jordbruksmark respektive befintlig bebyggelse i norr och befintlig bostadsbebyggelse i väster.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, och föreslår att barn- och
utbildningsnämnden inte har någonting att erinra avseende förslaget till detaljplan
för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. i Lomma, Lomma kommun (Haboljung).
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 51, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-05-17 från förvaltningschef och utredningschef
– Förslag till detaljplan för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. i Lomma, Lomma
kommun (Haboljung)
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 51
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har
någonting att erinra avseende förslaget till detaljplan för del av Ljunghuset 1:1
m.fl. i Lomma, Lomma kommun (Haboljung).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Hemställan om incitamentsersättning för effektivare
lokalutnyttjande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträdet 2016-05-18, § 134,
behandlat riktlinjer för incitament för effektivare lokalutnyttjande. Riktlinjerna
syftar till att skapa och tydliggöra incitament för effektivare lokalutnyttjande i
kommunens verksamheter. Arbetsutskottet ser att ökade incitament, genom
belöningssystem, förstärker initiativkraften för verksamheten att förändra och
minska sitt lokalinnehav och att ersättning bör tillfalla den verksamhet som
effektiviserat sitt lokalutnyttjande.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) ser att
sådana effektiviseringar gjorts avseende:



Resurscentrum och Lärcentrum som har bedrivit verksamhet i gemensamma
lokaler på Strandvägen i Lomma. De båda verksamheterna har överförts till
Vinstorpskolan där de bedriver sina verksamheter sedan 2015-10-01.
Resurscentrum ansvarar för den alternativskola som haft verksamhetslokaler i
Habo. Alternativskolans verksamhet har överförts till lokaler i Vinstorpskolan
2015-10-30.

Lokalerna på Strandvägen och i Habo har sagts upp och lämnats i syfte att nå ett
effektivare lokalutnyttjande. Förvaltningen ser att de förändringar som gjorts, när
det gäller lokalutnyttjande enligt ovan, innebär lokaleffektivisering och minskade
hyreskostnader. Förvaltningen hemställer därför om incitamentsersättning och
redovisar orsak till uppsägning av aktuella lokaler, skäl till varför ersättning bör
erhållas samt förslag på hur anslaget ska fördelas (verksamhet/förvaltning), i
enlighet med föreslagna riktlinjer.
Förvaltningens redovisning av orsak, skäl och fördelning
Orsak till uppsägningen - Skälet till att förvaltningen sagt upp lokalerna på
Strandvägen och i Habo är att nå ett effektivare lokalutnyttjande och på så vis
minska lokalkostnaden. Verksamheterna förväntas växa de närmaste åren, men
flytten till andra lokaler har möjliggjorts genom effektivisering av verksamheten.
Skäl till att ersättning bör erhållas - Förvaltningen har, genom att rationalisera
och anpassa lokalutnyttjandet, skapat möjlighet att bedriva verksamheten i mindre
och billigare lokaler.
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Förslag till fördelning av anslaget – Förvaltningens bedömning är att
hyreskostnaden, genom de effektiviseringar som gjorts, kunnat minskas med
1 271 tkr. Hemställan föreslås omfatta detta belopp i sin helhet. Anslaget föreslås
tillfalla barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningen noterar att förslaget till riktlinjer för incitament för effektivare
lokalutnyttjande har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott, som föreslår
kommunstyrelsen fatta beslut om fastställande. Kommunstyrelsen sammanträder
2016-06-15. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 2016-06-14. Detta
innebär att barn- och utbildningsnämndens beslut om hemställan om
incitamentsersättning fattas under förutsättning av kommunstyrelsens fastställande
av nämnda riktlinjer.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden hemställer om 1 271 tkr
som incitamentsersättning för effektivare lokalutnyttjande, under förutsättning av
kommunstyrelsens fastställande av riktlinjer för incitament för effektivare
lokalutnyttjande.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 52, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-05-26 från förvaltningschef och utredningschef/stf förvaltningschef
– Bilaga: Framställan om ersättning för effektivare lokalutnyttjande
– Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-18 § 134
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 52

./.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden hemställer om 1 271 tkr som
incitamentsersättning för effektivare lokalutnyttjande i enlighet med bilaga, under
förutsättning av kommunstyrelsens fastställande av riktlinjer för incitament för
effektivare lokalutnyttjande.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 63

s. 14 (18)

2016-06-14
Dnr BUN 2016:130.850

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen avseende källsortering
inom nämndens verksamheter
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2016-04-26, § 46, att
uppdra till förvaltningen att snarast göra en beställning till tekniska nämnden för
att säkerställa goda förutsättningar för källsortering inom nämndens verksamhet.
Vid nämndens sammanträde informerar utredningschef Staffan Friberg om den
genomförda inventeringen av behov av sorteringsmöbler ute i verksamheterna,
beställningen av ytterligare sorteringsmöbler, samt planerna på uppföljning och
återrapportering till nämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 64

s. 15 (18)

2016-06-14
Dnr BUN 2016:133.001

Val av ny ledamot och ny ersättare till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ny ledamot och en ny ersättare till
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-31, § 54, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 54
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden utser Eva-Lotta Grantén (L) till ny ledamot i
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för tiden fram till 2018-12-31.
– Barn- och utbildningsnämnden utser Remco Andersson (L) till ny ersättare i
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för tiden fram till 2018-12-31.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

s. 16 (18)

2016-06-14

BUN § 65

Dnr BUN 2016:16.000

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och förvaltningsstrateg Helen Thyter
informerar om:
• Lomma kommun har beviljats 240 000 kr i medel för läxhjälp gällande 110
elever, vilket motsvarar 2 180 kr/elev
• Inspiration Lomma den 15 augusti
• Den kommande presentationen av Lommamodellen på hörselkonferensen i
Göteborg i september
• Förvaltningens rekryteringsträff på Arbetsförmedlingen i Lund
• Inkomna klagomål gällande nya regler för beviljande av skolskjuts
•Nya cykelvägar och planerade åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid
cykelöverfarter
• Inkomna överklaganden gällande placeringar i förskoleklass och årskurs 4
• Utökad timplan i matematik från och med höstterminen 2016
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 66

s. 17 (18)

2016-06-14
Dnr BUN 2016:38.600

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-31 § 46-55
Skolinspektionen 2016-05-23: Beslut avseende återkallande av godkännande, dnr:
2016:155.606
Skolinspektionen 2016-05-23: Beslut avseende ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Lunds kommun, dnr:
2016:155.606
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUN § 67

s. 18 (18)

2016-06-14
Dnr BUN 2016:86.002

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 2016-05-30, förvaltningschef: Yttrande i anledning av
överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2016
beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 4954-16, Fiskal 113, dnr:
2016:141.606
Delegationsbeslut 2016-05-30, förvaltningschef: Yttrande i anledning av
överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 maj 2016
beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 4604-16, Domare 102, dnr:
2016:138.606
Delegationsbeslut 2016-05-30, förvaltningschef: Yttrande i anledning av
överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 maj 2016
beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 5005-16, Domare 102, dnr:
2016:150.606
Delegationsbeslut 2016-05-30, förvaltningschef: Yttrande i anledning av
överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 maj 2016
beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 4767-16, Fiskal 114, dnr:
2016:142.606
Delegationsbeslut 2016-05-31, förvaltningschef: Yttrande i anledning av
överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 maj 2016
beträffande placering vid en skolenhet, Mål nr 5113-16, Domare 102, dnr:
2016:157.606
Delegationsbeslut 2016-05-23, förvaltningschef: Beslut om befrielse från
barnomsorgsavgift enligt delegation 2:5, dnr: 2016:22.040
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
– Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

