KALLELSE & FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-14

1 (28)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 4
Måndagen den 21 augusti 2017 kl. 18:00–22:00

Kallade ledamöter

Susanne Andersson (M), Ordförande
Camilla Kampf (M)
Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande
Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande
Per-Olov Henriksson (S)
Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD)

För kännedom

Caroline Jelkander (M)
Morgan Karlsson (M)
Hans Erik Johansson (KD)
Hans Larsson (S)
Lena Andersson (S)
Anna Johnsson (MP)
Anita Tarkkonen (V)
Helena Ohlson (SD)
Fredrik Jönsson (SD)

Övriga kallade

Cecilia Mattsson-Jagenheim, bitr. rektor
Anna V Svensson, Ekonom
Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef
Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef
Daniella Christopherson, nämndsekreterare

Susanne Andersson
Ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande
1

Upprop
ordförande

2

Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna
ärenden
ordförande

3

Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

Tid

Dnr
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

ordförande
4

Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-06-12
ordförande

BUN 2017/30

5

Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-06-12 som omfattas av sekretess
ordförande

BUN 2017/237

6

Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-07-03
ordförande

BUN 2017/261

7

Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-07-03 som omfattas av sekretess
ordförande

BUN 2017/263

8

Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts
protokoll från sammanträdet 2017-08-08
ordförande

BUN 2017/21

9

Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts
protokoll från sammanträdet 2017-08-08 som omfattas av
sekretess
ordförande

BUN 2017/265

10

Uppföljning av studieresultat för elever inom
Idrottsakademin
bitr. rektor Cecilia Mattsson Jagenheim

Kl. 18:15.

BUN 2017/205

11

Ekonomisk uppföljning maj 2017
ekonom Anna Svensson

Kl. 18:45.

BUN 2017/61

12

Informationspunkt: Översyn av ansökningsförfarandet
gällande nyetablering av fristående förskola
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/309

13

Informationspunkt: Kunskapsresultat för årskurs 9
vårterminen 2017
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/310

14

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning revideringar

BUN 2015/186
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist
15

Informationspunkt: Integrationsfrågor
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2015/164

16

Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till
skolhuvudmannen
Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/74

17

Lägesrapport: Lokalförsörjning
barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2016/26

18

Arvodesreglemente 2017-2018: Anmälan av deltagande i
förrättningar
ordförande

BUN 2017/104

19

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

BUN 2017/50

20

Redovisning av delegeringsbeslut

BUN 2017/51

21

Tillsyn - SEKRETESS
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/139

22

Tillsyn - SEKRETESS
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/68
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro noteras.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-14
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2

Fastställande av föredragningslista och
extra tillkomna ärenden

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkännes.

Ärendebeskrivning
Föredragningslista och kallelse till kvällens möte är publicerade på Meetings+, till vilken
ledamöter och ersättare har åtkomst.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-14
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3

Val av Justerare och tidpunkt för
protokollets justering

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Fredrik Hanell (MP) utses att justera kvällens protokoll, och
2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, måndagen den 28
augusti, kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
I tur att justera av de närvarande är Fredrik Hanell (MP).
_____
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Dnr BUN 2017/30

4

Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-06-12

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-12 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-12 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-06-12.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§114).doc
_____
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Dnr BUN 2017/237

5

Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-06-12 som omfattas
av sekretess

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-12 som
omfattas av sekretess med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-12 som omfattas av
sekretess anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-06-12.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§115).doc
_____
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Dnr BUN 2017/261

6

Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-07-03

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-07-03 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-07-03 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-07-03.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§116).doc
_____
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Dnr BUN 2017/263

7

Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-07-03 som omfattas
av sekretess

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från sammanträdet den 2017-07-03 som omfattas av sekretess med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från sammanträdet 2017-07-03 som omfattas av sekretess anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-07-03.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§117).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-14
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Dnr BUN 2017/21

8

Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts
protokoll från sammanträdet 2017-08-08

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-08-08 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-08-08.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-14
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Dnr BUN 2017/265

9

Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts
protokoll från sammanträdet 2017-08-08
som omfattas av sekretess

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 201708-08 som omfattas av sekretess med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-08
som omfattas av sekretess anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-08-08.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-14
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Dnr BUN 2017/205

10

Uppföljning av studieresultat för elever
inom Idrottsakademin

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om studieresultat för elever inom Idrottsakademin med godkännande
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. rektor Cecilia Mattsson Jagenheim, följer upp ärendet.
Ärendet om uppföljning av studieresultat för elever inom Idrottsakademin behandlades
senast på arbetsutskottets sammanträde 2017-05-30. Arbetsutskottet uppdrog till Mats
Svensson att föredra ärendet på Barn- och utbildningsnämndes sammanträde 2017-0821.
Rektor, Mats Svensson, och bitr. rektor, Cecilia Mattsson Jagenheim, har sammanställt
”Rapport idrottsakademin Ringsjöskolan 2015-2017.”
Idrottsakademin på Ringsjöskolan började höstterminen 2015 genom ett samarbete
mellan Malmö FF och Höörs Kommun. Förutom en unik möjlighet att få in mer idrott på
schemat så handlade samarbetet mest om måluppfyllelse. Under längre tid har pojkarnas
måluppfyllelse minskat både i riket och Höörs kommun. Ambitionen med akademin var
att ändra på utvecklingen samt att se om eleverna i idrottsakademin kan fungera
draghjälp till andra elever att öka sin måluppfyllelse.
Barn- och utbildningssektorn ser samarbetet med MFF som en möjlighet att få elever att
lyckas. Framgången på träningen tar eleverna med sig in i klassrummet. Kostnaden som
Höörs kommun bär är en långsiktig investering för samhället. De interkommunala
eleverna ger kommunen en inkomst och att lyckas med elever som kanske annars kommit
fel betalar igen sig flera gånger om.

Beslutsunderlag
1. Idrottsakademin på Ringsjöskolan resultat.pdf
2. Rapport idrottsakademin Ringsjöskolan.docx
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§119).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sida
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Dnr BUN 2017/61

11

Ekonomisk uppföljning maj 2017

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga ekonomisk uppföljning för maj 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom, Anna Svensson, följer upp Barn- och utbildningsnämndens ekonomi för
innevarande budgetperiod.
Barn-och utbildningsnämnden prognostiserar en avvikelse på -0,4 Mkr jämfört med
budget.

Beslutsunderlag
1. BUN månadsuppföljning 201705.pdf
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§120).doc
_____
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Dnr BUN 2017/309

12

Informationspunkt: Översyn av
ansökningsförfarandet gällande
nyetablering av fristående förskola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Uppdra till sektorsledningen att utforma förnyade ansökningshandlingar där det
tydligare framgår vilka krav kommunen ställer för att få starta verksamhet, och
2. Uppdra till sektorsledningen att ta fram förslag på vad en eventuell etableringskontroll
kan innefatta.

Ärendebeskrivning
Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, informerar Barn- och
utbildningsnämnden om ärendet.
De ansökningshandlingar som finns för godkännande för fristående förskolor behöver
förnyas. Av ansökan behöver framkomma hur den sökande ämnar genomföra skollagens,
läroplanens och andra författningars krav i verksamheten. Det behöver också framgå
tydligt vem som är huvudman för verksamheten. Vidare behöver förtydligande information
framkomma om vad Höörs kommun kräver för att en fristående förskola ska få
godkännande och rätt till bidrag, exempelvis att det görs en ekonomisk kontroll av den
som vill starta en fristående föskoleverksamhet. I föreliggande tjänsteskrivelse finns
nedan länkar till olika kommuners ansökningshandlingar och information till fristående
förskolor.
Flera kommuner genomför en s.k. etableringskontroll innan en förskola får skriva in barn
och starta verksamheten. En sådan kontroll medför att kommunen i egenskap av
tillsynsmyndighet kan säkerställa att det finns ändamålsenliga lokaler och behörig
personal i förväg. Om det i etableringskontrollen framkommer att verksamheten uppvisar
brister kan godkännandet dras tillbaka.
En etableringskontroll kan försvåra för fristående aktörer att etablera sin verksamhet,
eftersom det behöver anordnas lokaler och personal (beroende på vad kommunen kräver
vid etableringskontrollen) innan själva verksamheten kan få intäkter.
Fördelen med en etableringskontroll är att kommunen får en inblick direkt innan
verksamhetsstart och kan avstyra förskoleverksamheter som inte lever upp till de krav
som finns. Det kan förhindra långdragna och kostsamma föreläggandeprocesser vid en
kommande tillsyn.
Länk till Malmö stads regler och ansökningshandlingar:
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Jag-vill-veta-mer-om.../Starta-och-drivafristaende-forskola-och-pedagogisk-omsorg/Starta-fristaende-forskola-eller-pedagogisk-
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omsorg/Fristaende-forskola.html
Länk till Lunds regler och ansökningshandlingar:
https://www.lund.se/utbildning--forskola/om-fristaende-forskolor-och-skolor/starta-enskildverksamhet/

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§118).doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
_____
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Dnr BUN 2017/310

13

Informationspunkt: Kunskapsresultat för
årskurs 9 vårterminen 2017

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om Kunskapsresultat för årskurs 9 vårterminen 2017 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
1. Meritvärde staplar median 2017.pdf
_____
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Dnr BUN 2015/186

14

Barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning - revideringar

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Anta delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.
Ärenden om elever önskar gå om årskurs 9, enligt skollagen 7 kap. 10 §, det vill säga
fortsätta i grundskolan trots att skolplikten upphört. Enligt skollagen är det hemkommunen
som ska besluta om detta och i Barn- och utbildningsnämndes delegationsordningen
anges följande i avsnitt 1.7.6:
”Rektor för den kommunala grundskola, som vårdnadshavarens barn går i eller rektor för
den kommunala grundskola vars upptagningsområde eleven tillhör.”
Delegationsordningen fungerar utmärkt när eleven går i en kommunal skola, men om
eleven går på en friskola är det orimligt att rektorn på en kommunal skola ska besluta om
en sådan elev. I nuvarande delegationsordning omfattas nämligen alla elever, oavsett om
de går i friskola eller kommunal skola i skrivningen. En rektor fattar beslut om sin
skolenehet, inte om andras. Beslutet bör inte heller delegeras till en kommunal rektor,
eftersom beslutet avser en elev i en fristående skola. En lämpligare delegat är bitr. Barnoch utbildningschef som beslutar om och handlägger ärenden om resursfördelning för
elevers stödbehov inom fristående och kommunala skolor.
I delegationsordningen bör därför tilläggas:
”För beslut rörande elever i fristående skolor delegeras till bitr. Barn- och utbildningschef.”
Bifogad delegationsordning är reviderad i enlighet med förslaget 2017-08-11.
Förslag till beslutsmotivering
Studerar eleven som ansöker om uppskjuten skolplikt på en friskola är det orimligt att
rektorn på en kommunal skola ska besluta om uppskjuten skolplikt.
I delegationsordningen bör därför tilläggas:
För beslut rörande elever i fristående skolor delegeras till bitr. Barn- och utbildningschef.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning rev 170811.docx
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§125).doc
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Dnr BUN 2015/164

15

Informationspunkt: Integrationsfrågor

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om integration med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§123).doc
_____
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Dnr BUN 2017/74

16

Muntlig information: anmälan av
kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Informationen om anmälan av kränkningsärende till skolhuvudmannen läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för ärendet.
Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande
behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev
upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.
Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de
åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.
Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr BUN 2016/26

17

Lägesrapport: Lokalförsörjning

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Förtroendevalda ska representeras i styr- och arbetsgrupp som hanterar byggnation i
västra delen av Höör, förslagsvis en representant från partnerskapet och en
representant från fyrklövern, och
2. I övrigt lägga informationen om lokalförsörjning inom Barn- och utbildningssektorn med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth- Bonthron, föredrar ärendet.
Lisbeth Bonthron informerar om att Tjörnebomodulen är på plats och används. Gällande
Fogdaröd har Barn- och utbildningssektorn fått tillgång till lokalen och lokalen kommer att
tas i bruk inom kort. Vad gäller Holma går allting enligt plan och lokalerna beräknas kunna
vara tillgängliga för Barn- och utbildningssektorn i september. Vidare har detaljplanen för
Sätofta varit utställd och styrgruppen kommer att mötas inom snar framtid och bedöma
eventuellt inkomna överklaganden.
För nybyggnation i Norra Rörum gällande förskoleversamhet och pedagogisk omsorg
finns det ett utkast på ritningar. Möte med HFAB är inplanerat och förhoppningsvis kan
arbetsutskottet informeras på nästkommande sammanträde.
Lisbeth Bonthron informerar om att det har etablerats en styr- och arbetsgrupp som
hanterar byggnation i västra delen av Höör. Det bör finnas med politisk representation i
grupperna.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08 (2017-08-08 BUN AU
§124).doc
_____
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Dnr BUN 2017/104

18

Arvodesreglemente 2017-2018: Anmälan
av deltagande i förrättningar

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om anmälan av deltagande i förrättningar med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens förtroendevalda har lämnat in förrättningslistor som
anmäls till nämnden.

Beslutsunderlag
1. Förrättningslistor anmälda till BUN 2017-08-21.pdf
_____
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Redovisning av inkomna skrivelser och
protokoll

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av inkomna skrivelser och
protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:
Boverket, 2017-07-14, bekräftelse ang. mottegen ansökan gällande statsbidrag.
Skolverket, Statsbidrag för Omsorg på kvällar, nätter och helger år 2016, BUN 2016/21.
Skolverket, Statsbidrag för Lärarlönelyftet för 2017-01-01-2017-06-30, BUN 2017/163.
Skolverket, Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2017/2018, BUN 2017/157.
Skolverket, Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesförare för 2017,
BUN 2017/107.
Skolverket, Statsbidrag för regionel yrkesinriktad vuxenutbildning Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2017, BUN 2017/108.
Skolverket, Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår 2017/18, BUN
2017/275.
Skolverket, Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Yrkesvux/Yrkesvyx+SFI för 2017
Skolverket, Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2017/2018, BUN 2017/152.
Skolverket, Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 för huvudmän
inom skolväsendet, BUN 2016/107.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. försök till misshandel.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse genom klotter.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. försök till misshandel.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang.skadegörelse genom brand.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse genom brand.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. ofredande.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse genom brand.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse genom brand.
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Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse på skola.
Kommunfullmäktige, 2017-04-26, § 54, Årsredovisning.
Kommunfullmäktige, 2017-06-21, § 93, Ekonomisk uppföljning/prognos till och med april
2017 - samtliga nämnder/styrelse.
Kommunfullmäktige, 2017-06-21, § 92, Budget 2018 VEP 2019-2022 Investerings- och
exploatering.
Kommunstyrelsen, 2017-06-07, § 172, Arbetsmiljöfrågor inom barn- och
utbildningsnämndens tillagningskök.
Kommunstyrelsen, 2017-06-07, § 160, Ekonomisk uppföljning/prognos till och med april
2017 - samtliga nämnder/styrelse.
Skolinspektionen, Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till
Höörs kommuns klagomålshantering, BUN 2017/252.
Skolinspektionen, Anmälan om skolsituationen för en elev vid Sätoftaskolan i Höörs
kommun, BUN 2017/214.
Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant inom det
estetiska området av samhällsvetenskapsprogrammet vid Lars-Erik Larssongymnasiet i
Lunds kommun, BUN 2017/88.
Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för grundskola årskurserna
6-9 vid humana skolan i Höörs kommun, BUN 2017/84.
Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning för idrotten ridsport vid gymnasieskolan Segragymnasiet Klippan i
Klippans kommun, BUN 2017/83.

_____
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Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande:
Redovisning av förskolechefs/rektors/sektorschefens delegationsbeslut anställningar och
avgångar under juni-augusti 2017.
Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade juni 2017, Dnr
BUN 2017/1.
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut
rapporterade juni 2017, Dnr BUN 2017/3.
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut
rapporterade juni 2017, Dnr BUN 2017/2
Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, inga beslut rapporterade juni
2017, Dnr FSK 2017/1.
Redovisning av delegationsbeslut från bitr. barn- och utbildningschef, beslut
rapporterade juni 2017, BUN 2017/192.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegeringsbeslut L.B juni 2017.docx
2. Redovisning av delegeringsbeslut C.P juni 2017.docx
_____
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Tillsyn - SEKRETESS

Ärendebeskrivning
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämnden SEKRETESS med hänsyn till PuL och
OSL och upprättas i eget protokoll.
_____
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Tillsyn - SEKRETESS

Ärendebeskrivning
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämnden SEKRETESS med hänsyn till PuL och
OSL och upprättas i eget protokoll.
_____

