PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-28

1 (20)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Konferensrum Backasalen
Måndagen den 28 januari 2019 kl 18:00–21:00

Beslutande

Jörgen Ekman (L), Ordförande
Susanne Andersson (M), 1:e vice ordförande
Rolf Streijffert (SD), 2:e vice ordförande
Hanna Dalhusen (M)
Henriette Avemarie (C)
Per-Olov Henriksson (S)
Sven Stark (MP)
Jennie Svensson (SD)
Else Håkansson (S) tjänstgörande ersättare §§ 1-11
Johan Magnusson (MP) tjänstgörande ersättare §§ 12-14

Utses att justera

Susanne Andersson (M)

Justeringens plats och tid

Höörs kommunhus, Södergatan 28, 2019-02-04 kl 08:00

Paragrafer 1 - 14

Sekreterare

Bianca Mogren
Ordförande

Jörgen Ekman (L)
Justerande

Susanne Andersson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Datum då anslaget sätts
upp

2019-02-04

Protokollets förvaringsplats

Höörs kommunhus, Södergatan 28

Datum då anslaget tas ned

2019-02-26
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Övriga

Katarina Gisow (L)
Sarah Nystedt (M) §§ 1-8
Daniel Mc Cabe (C)
Hans-Erik Johansson (KD)
Stefan Liljenberg (SD)
Åke Lundström (SD)
Lisbeth Bonthron, Barn- och utbildningschef
Cecilia Palmqvist, Biträdande barn- och utbildningschef
Magnus Gejdner, Facklig representant, Lärarnas riksförbund
Maria Dahlquist, Facklig representant, Lärarförbundet
Bianca Mogren, Nämndsekreterare

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-28

3 (20)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§1

Upprop ..............................................................................................................................4

§2

Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering.......................................................5

§3

Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna ärenden .......................................6

§4

Information om sekretessbestämmelserna för ledamöter och ersättare inom barnoch utbildningsnämndens verksamhet ...............................................................................7

§5

Information från sektorsledningen......................................................................................8

§6

Val av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.........................................................9

§7

Val av representant till kommunens handikappråd och pensionärsråd.............................11

§8

Val av kontaktpolitiker för skolenheter och förskoleområden ...........................................12

§9

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegeringsordningen .............................15

§ 10

Sammanträdesdagar och tider för barn- och utbildningsnämnden och dess
arbetsutskott år 2019 inklusive tidplan .............................................................................16

§ 11

Verksamhetsutbildning för nämndsledamöter i barn- och utbildningsnämnden 2019 .......17

§ 12

Redovisning av anmälningar januari 2019 .......................................................................19

§ 13

Redovisning av delegationsbeslut för januari 2019 ..........................................................20

§ 14

Anmälan om diskriminering och kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 10 §) för
2019 ................................................................................................................................21

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-28

4 (20)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§1

Upprop

Ärendebeskrivning
Notering av närvaro. Efter upprop enligt förteckning av nämndens ledamöter och ersättare
konstateras att alla ledamöter är närvarande förutom Karolina Frick (V).
För Karolina Frick (V) tjänstgör Else Håkansson (S).
Else Håkansson (S) lämnar sammanträdet 20:25. Johan Magnusson (MP) tjänstgör
härmed.
Ordföranden konstaterar att det är 9 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§2

Val av justerare och tidpunkt för
protokollets justering

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Susanne Andersson (M) utses att justera kvällens protokoll.
2. Justering av kvällens protokoll äger rum i kommunhuset, Södergatan 28, måndagen
den 4 februari kl. 08:00.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll. I tur att justera är Susanne Andersson (M).
Förslag på justeringsdag och tid är måndagen den 4 februari 2019 klockan 08:00.
Om någon är jävig i något ärende ska ledamot eller ersättare anmäla detta innan val av
justerare görs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§3

Fastställande av föredragningslista och
extra tillkomna ärenden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkänns.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens godkännande av föredragningslistan för mötet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/6

§4

Information om sekretessbestämmelserna
för ledamöter och ersättare inom barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Ärendet kommer behandlas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25
februari 2019.

Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar kort om sekretessförbindelsen och att kanslichefen kommer
bjudas in till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 februari.
Yrkanden
Ordförande föreslår att ärendet behandlas på barn- och utbildningsnämndens
sammanträde den 25 februari 2019.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/46

§5

Information från sektorsledningen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron och Cecilia Palmqvist informerar om följande:
-Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
-Huvudmannens ansvar
-Organisationen

Beslutsunderlag
1. Reglemente för Höörs barn och utbildningsnämnd 2018-12-19 185 §.docx
2. Huvudmannaansvar.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-28

9 (20)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/4

§6

Val av barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Välja Jörgen Ekman (L), Susanne Andersson (M), Rolf Streijffert (SD) och Per-Olov
Henriksson (S) till ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden
2019-2022.
2. Välja Henriette Avemarie (C), Hanna Dalhusen (M), Stefan Liljenberg (SD) och Sven
Stark (MP) till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 20192022.
3. Välja Jörgen Ekman (L) till ordförande, Susanne Andersson (M) till 1:e vice ordförande
och Rolf Streijffert (SD) till 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för perioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska utse arbetsutskott med ledamöter och ersättare för
mandatperioden 2019-2022. Enligt gällande reglemente ska det inom barn- och
utbildningsnämnden finnas ett arbetsutskott bestående av två till fyra ledamöter och två
till fyra ersättare.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att Jörgen Ekman (L), Susanne Andersson (M), Rolf Streijffert (SD)
och Per-Olov Henriksson (S) ska väljas till ledamöter i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
Ordföranden föreslår att Henriette Avemarie (C) blir Jörgen Ekmans (L) ersättare i barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott.
Susanne Andersson (M) föreslår att Hanna Dalhusen (M) blir Susanne Anderssons (M)
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Rolf Streijffert (SD) föreslår att Stefan Liljenberg (SD) blir Rolf Streijfferts (SD) ersättare i
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Per-Olov Henriksson (S) föreslår att Sven Stark (MP) blir Per-Olov Henrikssons (S)
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Ordföranden föreslår att Jörgen Ekman (L) väljs till ordförande, Susanne Andersson (M)
väljs till 1:e vice ordförande och Rolf Streijffert (SD) väljs till 2:e vice ordförande i barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Forts. § 6
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19 §160.rtf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/33

§7

Val av representant till kommunens
handikappråd och pensionärsråd

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Välja Susanne Andersson (M) som barn- och utbildningsnämndens representant
och Johan Magnusson (MP) som barn- och utbildningsnämndens ersättare i kommunens
handikappråd.
2. Välja Per-Olov Henriksson (S) som barn- och utbildningsnämndens representant
och Katarina Gisow (L) som barn- och utbildningsnämndens ersättare i kommunens
pensionärsråd.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska utse representant och ersättare i kommunala
handikapprådet respektive kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 20192022.
Yrkanden
Susanne Andersson (M) föreslår Susanne Andersson (M) som representant till
kommunens handikappråd för barn- och utbildningsnämndens del.
Johan Magnusson (MP) föreslår Johan Magnusson (MP) som ersättare till kommunens
handikappråd för barn- och utbildningsnämndens del.
Per-Olov Henriksson (S) föreslår Per-Olov Henriksson (S) som representant till
kommunens pensionärsråd för barn- och utbildningsnämndens del.
Katarina Gisow (L) föreslå Katarina Gisow (L) som ersättare till kommunens
pensionärsråd för barn- och utbildningsnämndens del.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/5

§8

Val av kontaktpolitiker för skolenheter
och förskoleområden i Höörs kommun

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Välja Hans Johansson (KD) och Sven Stark (MP) som kontaktpersoner för enheter
inom rektorsområde 1 Enebackeskolan och Tjörnarps skola.
2. Välja Susanne Andersson (M) och Per-Olov Henriksson (S) som kontaktpersoner för
enheter inom rektorsområde 2 Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola.
3. Välja Jennie Svensson (SD) och Susanne Andersson (M) som kontaktpersoner för
enheter inom rektorsområde 3 Ringsjöskolan.
4. Välja Jennie Svensson (SD) och Katarina Gisow (L) som kontaktpersoner för enheter
inom förskoleområde 1 Holma förskola, Skeppsklockans förskola och Fogdaröds förskola.
5. Välja Jörgen Ekman (L) och Åke Lundström (SD) som kontaktpersoner för enheter
inom förskoleområde 2 Midgård/Prästkragens förskola, Tjörnebo förskola, Trollskogens
förskola, Norra Rörums förskola (inkl. pedagogisk omsorg för skolbarn).
6. Välja Per-Olov Henriksson (S) och Daniel Mc Cabe (C) som kontaktpersoner för
enheter inom förskoleområde 3 Arkens förskola, Blåklockans förskola, Gudmuntorps
förskola och Krokodilens förskola.
7. Välja Johan Magnusson (MP) och Henriette Avemarie (C) som kontaktpersoner för
fristående grundskoleenheter och förskoleenheter.
8. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer ta fram en arbetsordning till
kontaktpersonerna för skolenheter och förskoleområden till barn- och
utbildningsnämndens nästkommande sammanträde.
9. Susanne Andersson (M) och Per-Olov Henriksson (S) godkänns att närvara vid
Sätoftaskolans skolråd den 4 februari, 1 april och 3 juni 2019.
10. Hans Johansson (KD) och Sven Stark (MP) godkänns att närvara vid
Enebackeskolans nästkommande skolråd.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden skall utse kontaktpersoner till respektive rektorsområde
och förskoleområde samt till kommunens friskolor under mandatperioden 2019-2023.
Sektorn presenterar föregående mandatperiods kontaktpolitiker organisation beslutad
2015-.01-19. Nuvarande skol- och förskolorganisation ser annorlunda ut jämfört med år
2015, varför en annan fördelning för kontaktpersoner föreslås.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Forts. § 8
Nuvarande rektorsområden, förskoleområden och fristående skolor:
Förskoleområde 1 Holma förskola, Skeppsklockan, Fogdaröd
Förskoleområde 2 Midgård/Prästkragens förskola, Tjörnebo förskola, Trollskogens
förskola, Norra Rörums förskola (inkl. pedagogisk omsorg för skolbarn)
Förskolområde 3 Arken, Blåklockans förskola, Gudmuntorps förskola, Krokodilen
Rektorsområde Enebackeskolan och Tjörnarps skola
Rektorsområde Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola
Rektorsområde Ringsjöskolan
Fristående skolor och förskolor
Yrkanden
Ordföranden förslår att Hans Johansson (KD) och Sven Stark (MP) väljs till
kontaktpolitiker för rektorsområde 1 Enebackeskolan och Tjörnarps skola.
Ordföranden förslår att Susanne Andersson (M) och Per-Olov Henriksson (S) väljs till
kontaktpolitiker för rektorsområde 2 Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola.
Ordföranden förslår att Jennie Svensson (SD) och Susanne Andersson (M) väljs till
kontaktpolitiker för rektorsområde 3 Ringsjöskolan.
Ordföranden förslår att Jennie Svensson (SD) och Katarina Gisow (L) väljs till
kontaktpolitiker för förskoleområde 1 Holma förskola, Skeppsklockans förskola
och Fogdaröds förskola.
Ordföranden förslår att Jörgen Ekman (L) och Åke Lundström (SD) väljs till
kontaktpolitiker för förskoleområde 2 Midgård/Prästkragens förskola, Tjörnebo förskola,
Trollskogens förskola, Norra Rörums förskola (inkl. pedagogisk omsorg för skolbarn).
Ordföranden förslår att Per-Olov Henriksson (S) och Daniel Mc Cabe (C) väljs till
kontaktpolitiker för förskoleområde 3 Arkens förskola, Blåklockans förskola, Gudmuntorps
förskola och Krokodilens förskola.
Ordföranden föreslår att Johan Magnusson (MP) och Henriette Avemarie (C) väljs till
kontaktpolitiker för fristående skolor och förskolor.
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tar fram en
arbetsordning till kontaktpersonerna för skolenheter och förskoleområden till barn- och
utbildningsnämndens nästkommande sammanträde.
Ordföranden föreslår att Susanne Andersson (M) och Per-Olov Henriksson (S) godkänns
att närvara vid Sätoftaskolans skolråd den 4 februari, 1 april och 3 juni 2019.
Ordföranden föreslår att Hans Johansson (KD) och Sven Stark (MP) godkänns att närvara
vid Enebackeskolans nästkommande skolråd.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Forts. § 8
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Utdrag.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/49

§9

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegeringsordningen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta den reviderade delegeringsordningen daterad 2019-01-17 med tillägget att
under punkt 3.2.5 ska delegaten vara biträdande barn- och utbildningschef.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning har reviderats med anledning av att
verksamheterna inom gymnasieskola och vuxenutbildningen övergått till nämnden för
Kultur, arbete och folkhälsa.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade
delegeringsordningen daterad 2019-01-17 med tillägget att under punkt 3.2.5 ska
delegaten vara biträdande barn- och utbildningschef.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning rev BUN 190117.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/412

§ 10 Sammanträdesdagar och tider för barnoch utbildningsnämnden och dess
arbetsutskott år 2019 inklusive tidplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Följande sammanträdesdagar fastställs för nämnden år 2019: 25 februari, 1 april, 20
maj, 17 juni, 26 augusti, 16 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.
2. Sammanträdena börjar klockan 18:00.
3. Följande sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet år 2019: 11 februari, 18
mars, 7 maj, 3 juni, 12 augusti, 2 september, 7 oktober, 4 november och 2 december.
4. Sammanträdena börjar klockan 09:00.

Ärendebeskrivning
Inför varje verksamhetsår upprättar nämndsekreteraren ett förslag till mötesschema för
barn- och utbildningsnämnden. Tidsschemat syftar till att skapa ett bra ärendeflöde.
Särskild hänsyn måste tas till kommunens ekonomiska rapporter och till budgetprocessen
i kommunen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse nämnden.docx
2. BUN tidplan 2019.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/45

§ 11 Verksamhetsutbildning för nämndsledamöter i barn- och utbildningsnämnden 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Att utbildning för nämndsledamöter och ersättare sker vid 4 tillfällen under första halvåret
2019, kl 17-18 före nämndens ordinarie sammanträden samt att timersättning och
ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till deltagarna.

Ärendebeskrivning
Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden kan erbjudas information och
kunskap kring verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Diskussioner och fakta
varvas. I samband med mandatperiodens början föreslås utbildning för ledamöter och
ersättare i entimmespass vid 4 tillfällen, förlagt i anslutning till ordinarie
sammanträdestider under första halvåret 2019. Innehåll:
1 Skolans uppdrag, exempelvis
Barns och elevers utveckling mot målen, Kvalitet och inflytande, Trygghet och studiero
Åtgärder mot kränkande behandling
Skolplikt och rätt till utbildning
Skolskjuts
Modersmål och studiehandledning på modersmålet
2 Huvudmän och ansvarsfördelning
3 Ekonomi och mål, budget, grundbelopp, tilläggsbelopp
4 Systematiskt kvalitetsarbete och intern kontroll
5 Digitalisering
6 Pågående projekt – skolutveckling, lokalförsörjning
7 Måltidsverksamhet för kommunen, verksamheter inom BUN och SOC (förskola, skola,
fritidshem, äldreboende och daglig verksamhet)

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/444

§ 12 Redovisning av anmälningar januari 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Redovisningen av meddelanden för januari 2019 godkänns.

Ärendebeskrivning
1. Skolverkets beslut gällande statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för
2017/2018. Skolverket beslutar att Höörs kommun ska betala tillbaka 139.800 kr.
2. Skolinspektionens beslut gällande förskoleklass och grundskola efter tillsyn i
Sätoftaskolan i Höörs kommun. Skolinspektionen beslutar förelägga Höörs kommun med
vite på 650.000 kr.
3. Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Enebackeskolan i
Höörs kommun. Skolinspektionen beslutar i rektors ledarskap, undervisning, trygghet och
studiero, bedömning och betygsättning.
4. Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Tjörnarps skola i
Höörs kommun. Skolinspektionen beslutar i rektors ledarskap, undervisning, trygghet och
studiero, bedömning och betygsättning.

Beslutsunderlag
1. Beslut
2. Beslut
3. Beslut
4. Beslut
_____

Justerande

redovisning 2017 2018.pdf
Vitesföreläggande Gr Prio Oh Sätoftaskolan Höörs kommun.pdf
RKG Gr Enebackeskolan.pdf
RKG Gr Tjörnarps skola.pdf

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/7

§ 13 Redovisning av delegationsbeslut för
januari 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna informationen om delegationsbeslut för januari 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
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 delegationsbeslut från sektorchefen, inga delegeringsbeslut
rapporterade i januari 2019, BUN 2019/52
Redovisning av delegationsbeslut från biträdande barn- och utbildningschef, inga
delegeringsbeslut rapporterade i januari 2019, BUN 2019/53
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga delegeringsbeslut
rapporterade i januari 2019, BUN 2019/2
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga
delegeringsbeslut rapporterade i januari 2019, BUN 2019/54
Redovisning av delegationsbeslut från förskolan, inga delegeringsbeslut rapporterade
i januari 2019, FSK 2019/
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll, inget protokoll att
rapportera i januari 2019.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/8

§ 14 Anmälan om diskriminering och kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 10 §)
för 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist informerar om anmälningar om
diskriminering och kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 10 §) för 2019.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

