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§ 45

Godkännande av dagordning

Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 46

Tillåtande av personer närvarande vid
sammanträdestillfället

Sammanfattning
Nina Auvinen ska bli ny nämndsekreterare för utbildningsnämnden. Under dagens
sammanträde tillåts Nina Auvinen och Maria Olegård, administrativ chef, att sitta med
och lyssna i utbildningssyfte.
Beslut
Nina Auvinen, ny nämndsekreterare, och Maria Olegård, administrativ chef, tillåts sitta
med och lyssna på dagens sammanträde.
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§ 47

Verksamhetschefer/rektorer kommer och presenterar
sig och sin verksamhet

Sammanfattning
Rektor Anneli Eriksson, biträdande rektor Marie Hagman, rektor Marit Foss
Fredriksson, rektor Daniel Magnusson, enhetschef för elevhälsan Ulla Olofsson samt
förskolecheferna Filippa Körner och Marie Lundgren presenterar sig för nämnden och
berättar om sina verksamheter. De tar upp vad som är aktuellt i dagsläget, det som är
positivt och berättar även om de problem som de brottas med i verksamheterna.
Beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 48

Jämställdhetsstrategi
Sammanfattning
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån
sina egna förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om
kön.
Kön spelar roll och det är därför viktigt att ha jämställdhet i fokus när vi ser på våra
verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd
medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att
medvetandegöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun.
En jämställdhetsintegrerad verksamhet bedrivs så att alla får del av kommunens service
på lika villkor. Det gäller att utgå från både kvinnor, mäns, flickors och pojkars
levnadsmönster för att kunna anpassa service och resurser utifrån identifierade behov.
Lilla Edets kommun ska vara pådrivande i jämställdhetsarbetet såväl inom
organisationen som i samhället i stort. Avsikten är att strategin ska vara ett stöd för
verksamheterna i arbetet med att uppfylla fullmäktiges mål. Strategin fastställer den
övergripande inriktningen för Lilla Edets kommun som servicegivare gentemot
medborgarna i kommunen.
Beslutsunderlag
Jämställdhetsstrategi för Lilla Edets kommun.
Muntlig föredragning av folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin-Rydbo.
Jämställt Västra Götaland, PowerPointpresentation från Länsstyrelsen som förevisas
nämnden.
Yrkande
Ordförande Leif Håkansson (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att beakta
jämställdhetsstrategin i det dagliga arbetet samt i utvecklingsarbetet.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen och uppdrar åt förvaltningen att beakta
jämställdhetsstrategin i det dagliga arbetet samt i utvecklingsarbetet.
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§ 49

Fördelningskriterier barnpeng i förskola och
pedagogisk omsorg
Dnr 2015/UN288

Sammanfattning
Vad gäller barnpeng i Lilla Edets kommun föreslås en ny uppdelning att ta hänsyn till
ett kriterium istället för två. I dagsläget är både ålder och vistelsetiden på förskolan
kriterier. Förändringen innebär att uppdelningen från och med årsskiftet 2015/2016
endast kommer att avse barnets ålder och inte längre om det är inskrivet 15 timmar eller
inte.
Förslaget kommer inte att påverka 2015 års hantering varken inom förvaltningen eller
mot friskolor, utan kommer att börja gälla först 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom, dnr 2015/UN288.
Muntlig föredragning av ekonom Anna Ernhede.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att från och med budgetår 2016 ändra kriterierna för
fördelning barnpeng i förskola och pedagogisk omsorg till att endast omfatta ålder, med
åtskillnad mellan 1-2-åringar och 3-5-åringar.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
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§ 50

Ersättning till friskolor
Sammanfattning
Ekonom och bildningschef presenterar för nämnden vad som gäller kring ersättning till
friskolor.
Kommuner har hanterat frågan olika bl.a. beroende på budgetering och fördelning
mellan budgetenheter. Förvaltningen arbetar vidare med frågan tillsammans med
ekonomiavdelningen och återkommer med ytterligare information vid nästa
nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av ekonom Anna Ernhede och bildningschef Olle Isaksson.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 51

Betygsresultat vårterminen 2015
Dnr 2015/UN287

Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har sammanställt betygsresultaten från vårterminen 2015.
Resultatsammanställningen redovisas, tillsammans med en analys.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av biträdande bildningschef, dnr 2015/UN287.
Resultatsammanställning av betyg vårterminen 2015, dnr 2015/UN287.
Muntlig föredragning av biträdande bildningschef Anders Nordgren.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 52

Redovisning från Lokalgruppen
Dnr 2013/UN139

Sammanfattning
På utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-26 tillsattes en arbetsgrupp för att göra
en översyn av samtliga lokalers typ och yta samt inventarier som ingår i hyran.
Översynen skulle även omfatta all utemiljö. Efter genomgången ska
utbildningsnämnden bedöma och överväga vilka hyresavtal som eventuellt ska sägas
upp och vilka som eventuellt bör omförhandlas.
På dagens sammanträde redovisar arbetsgruppen sin rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från lokalgruppen, dnr 2013/UN139.
Muntlig redovisning av Mikael Grönlund och Harry Berglund.
Yrkanden
Leif Håkansson (S), ordförande, yrkar att utbildningsnämnden noterar informationen
och översänder utredningen till LEIFAB med begäran om att senast 2015-12-31 avge
dels ett övergripande yttrande över utredningen och dess ståndpunkter och dels svar på
de frågor i utredningen som utredarna ej kunnat få fram. I det fall LEIFAB ej kan
redovisa svar på någon fråga ska detta tydligt framgå i svarsskrivelsen. Nämnden
uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ärendet vid det första sammanträdet 2016.
Lars Ivarsbo (C) yrkar att nämnden beslutar att delegera åt ordföranden och
lokalgruppens politiskt tillsatta ledamöter att å nämndens vägnar säga upp skolans
hyresavtal med LEIFAB om detta ska göras före 2016-01-01.
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Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen och översänder utredningen till LEIFAB
med begäran om att senast 2015-12-31 avge dels ett övergripande yttrande över
utredningen och dess ståndpunkter och dels svar på de frågor i utredningen som
utredarna ej kunnat få fram. I det fall LEIFAB ej kan redovisa svar på någon fråga ska
detta tydligt framgå i svarsskrivelsen.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ärendet vid det första
sammanträdet 2016. Nämnden beslutar att delegera åt ordföranden och lokalgruppens
politiskt tillsatta ledamöter att å nämndens vägnar säga upp skolans hyresavtal med
LEIFAB om detta ska göras före 2016-01-01.
Beslutet expedieras till
LEIFAB
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§ 53

Åtgärder för att balansera budget 2015
Dnr 2015/UN153

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar förslag på åtgärder för att balansera utbildningsnämndens
budget 2015, utifrån nämndens tertialrapport 1. Till varje förslag redovisar
förvaltningen även de risker och konsekvenser som genomförandet av respektive åtgärd
skulle medföra.
Utbildningsnämndens tertialrapport 1 visade på ett prognostiserat underskott på 4 400
tkr. Vid nämndens sammanträde 28 maj 2015 fick förvaltningen i uppdrag att till
nästkommande nämndsammanträde presentera åtgärder för att balansera
utbildningsnämndens budget för år 2015.
Förvaltningen lämnar följande förslag:

1.
2.

3.

4.
5.

Åtgärd
Avstå från att införskaffa iPads till årskurs 1-3
Använd gymnasieverksamhetens prognostiserade
överskott till att balansera utbildningsnämndens
budget
Använd förskoleverksamhetens prognostiserade
överskott till att balansera utbildningsnämndens
budget
Avstå från att förlänga anställningsavtal för
elevassistenter i grundskolan
Inför vikarierestriktioner i samtliga verksamheter
inom utbildningsnämndens ansvarsområde

Kostnadsminskning 2015
350 tkr
500 tkr

3 600 tkr

550 tkr
250 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av bildningschef Olle Isaksson, dnr 2015/UN153.
Muntlig föredragning av bildningschef Olle Isaksson och biträdande bildningschef
Anders Nordgren.
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Yrkande
Leif Håkansson (S), ordförande, yrkar att utbildningsnämnden:


Avstår från att införskaffa iPads till årskurs 1-3 (350 tkr).



Använder gymnasieverksamhetens prognostiserade överskott till att balansera
utbildningsnämndens budget (500 tkr).



Använder delar av förskoleverksamhetens prognostiserade överskott till att
balansera utbildningsnämndens budget (2 300 tkr).

Resterande besparingar beräknas att på sikt uppnås genom de förändringar i
skolorganisationen som utbildningsnämnden tidigare beslutat om.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:


Avstå från att införskaffa iPads till årskurs 1-3.



Använda gymnasieverksamhetens prognostiserade överskott till att balansera
utbildningsnämndens budget.



Använda delar av förskoleverksamhetens prognostiserade överskott till att
balansera utbildningsnämndens budget.

Resterande besparingar beräknas att på sikt uppnås genom de förändringar i
skolorganisationen som utbildningsnämnden tidigare beslutat om.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige
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§ 54

Val av personuppgiftsombud

Dnr 2013/UN127
Sammanfattning
Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) i kraft. Syftet är att skydda nu
levande människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av deras
personuppgifter.
Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter ska anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan ska vara
skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av handläggare/informatör, dnr 2013/UN127.
Beslut
Utbildningsnämnden utser nämndsekreterare Nina Auvinen som utbildningsnämndens
personuppgiftsombud.

Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
Datainspektionen
Personuppgiftsombudet
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§ 55

Gossagården förskola
Dnr 2015/UN015

Sammanfattning
Behovet av förskoleplatser i området Lödöse-Nygård har ökat och nuvarande lokaler i
området räcker inte till för att möta behovet. Förvaltningen presenterar nu ett förslag på
utformning av en tillfällig förskola. Till förslaget presenteras även en
kostnadsberäkning.
Förslaget innebär att en tillfällig förskola placeras i Ekebergsområdet i närheten av
Gossagården, fastighet Tingberg 14:1. En placering av en tillfällig förskola på denna
plats innebär att en framtida permanent förskola kan placeras på samma fastighet och då
utnyttja den infrastruktur och delar av de markarbeten som skulle genomföras i och med
den tillfälliga förskolan.

Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse av bildningschef Olle Isaksson, dnr 2015/UN015.
Muntlig föredragning av bildningschef Olle Isaksson.

Yrkande
Ordförande Leif Håkansson (S) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att en tillfällig
förskola enligt förvaltningens ritningar och ekonomiska beräkningar ska byggas på
fastighet Tingberg 14:1 och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planera en
permanent förskola på fastighet Tingberg 14:1.
Fredrik Hermansson (C) yrkar tillsammans med hela oppositionen och
Sverigedemokraterna att utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
fortsätta planera en permanent förskola på del av fastigheten Tingberg 14:1 i Lödöse
samt att hitta alternativa tillfälliga lösningar i befintliga lokaler såväl i som strax utanför
kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden antar ordförandens
förslag.
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Omröstning
Fredrik Hermansson (C) begär omröstning, vilken ska verkställas. Följande beslutsgång
godkänns: den som vill rösta enligt ordförandens förslag röstar ja, den som vill rösta
enligt oppositionens och Sverigedemokraternas förslag röstar nej. Vid omröstningen
avges 5 ja-röster och 4 nej-röster.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att en tillfällig förskola enligt förvaltningens ritningar och
ekonomiska beräkningar ska byggas på fastighet Tingberg 14:1 och ger förvaltningen i
uppdrag att fortsätta planera en permanent förskola på fastighet Tingberg 14:1.

Reservation
Oppositionen reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Protokollsanteckning
Oppositionen lämnar följande protokollsanteckning:
Med hänvisning till att den ekonomiska redovisningen är mycket osäker och att
uppförandet av en tillfällig enhet på samma plats som en permanent enhet ska uppföras
senare har det erfarenhetsmässigt visat sig att ett sådant förfarande kan bli väldigt dyrt
och stor risk att det tillfälliga blir permanent.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
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Vid omröstning
§ 55
JA

Leif Håkansson (S)
Michael Grönlund (M)
Carin Thorén-Hansson (S)
Linda Alsing (V)
Karin Hedborg (FP)
Fredrik Hermansson (C)
Tommy Nilzén (MP)
Anders Johansson (SD)
Martin Björkman (S)

X

Summa

5

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
4
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§ 56

Rapport från kontaktpolitiker
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för
utbildningsnämndens verksamheter. Kontaktpolitikerna ska hålla sig väl informerade
om ”sin” verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar.
Inga rapporter anmälda.
Beslut
Ärendet utgår.
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§ 57

Information från förvaltning och presidium

Sammanfattning
 Förvaltningen har undersökt behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och
helger. Behovet som framkommer enligt enkätundersökningen motsvarar att det
behövs två avdelningar kvällar/nätter samt en avdelning på helger.
 Barnomsorgsadministratör Ester Ferenczi redovisar att det i dagsläget finns 31
barn i barnomsorgskö. 10 av dessa har plats och väntar på sitt förstahandsval. 21
av barnen väntar på plats i Lödöse. 9 barn väntar på plats i Göta och 4 på plats
på Ström. Ingen har väntat längre än lagstadgad tid, utan alla har erbjudits plats
inom kommunen.
 Biträdande förvaltningschef Anders Nordgren informerar kring Läslyftet i
skolan. Skolverket har tagit fram material och kursupplägg för skolor och
kommuner. Läslyftet startar i höst.
 Förvaltningen har missat att rekvirera statsbidrag för karriärtjänster inom utsatt
tid. Flera kommuner har hamnat i samma situation, och förvaltningen har
kontakt med SKL kring frågan. Ärendet känns inte korrekt skött från
Skolverkets sida, uppger förvaltningen.
 Ett nytt statsbidrag att söka har utlysts från Skolverket – Lågstadiesatsningen.
Det finns att söka för alla huvudmän och går ut på att öka lärares tid med
eleverna. Bildningsförvaltningen kommer att söka 2,4 miljoner och det ska gå
till 4 speciallärartjänster.
 SKL har ett 8-punktersprogram för framgångsrika skolkommuner. Förvaltningen
håller på att arbeta fram ett eget program enligt liknande modell och har nu ett
förslag på 6 punkter. Tillsammans med utbildningsnämnden vill man fylla på
programmet med ytterligare punkter. Detta tas upp vid nästa sammanträde som
en diskussionspunkt.
Beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 58

Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en av utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utbildningsnämnden
fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut:

Diarienummer

Datum

Ärende

Delegat

2014/UN201

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och pedagog

Rektor

2015/UN025

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2015/UN016

2015-05-19

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2014/UN275

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2014/UN328

2015-06-18

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2015/UN043-18

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-17

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-16

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan
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2015/UN043-15

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN 043-14

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-13

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-12

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-11

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-10

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-9

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-8

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-7

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-6

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-5

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan
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2015/UN043-4

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN223-2

2015-06-29

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i fristående
verksamhet

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN222-2

2015-06-29

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd för elever
i fristående verksamhet

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN221-2

2015-06-29

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i fristående
verksamhet

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN220-2

2015-06-29

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i fristående
verksamhet

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-20

2015-06-30

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN043-19

2015-06-29

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2014/UN301

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2014/UN324

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2014/UN325

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2014/UN326

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2014/UN337

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor
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2015/UN124

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2015/UN020

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2015/UN123

2015-05-21

Kränkande behandling
mellan elev och elev

Rektor

2015/UN224

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN225

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN226

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN227

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN228

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN229

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN230

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan
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2015/UN231

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN232

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN233

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN234

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN235

2015-07-01

Avstängning av
Barnomsorgsplats

Förskolechef

2015/UN237

2015-07-15

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN238

2015-07-15

Skolskjuts särskilda skäl

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN245

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN246

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN247

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

25

Utbildningsnämndens protokoll 2015-08-27
2015/UN248

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN249

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN250

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN251

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

2015/UN252

2015-06-11

Beslut om tilläggsbelopp
för särskilt stöd till barn
och elever i förskola/
grundskola

Enhetschef för
barn- och
elevhälsan

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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§ 59
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas följande inkomna skrivelser:
 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17 § 43, svar på motion om
insynsplatser i nämnderna.
 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17 § 38, Mål- och Resursplan 2016
samt flerårsplan 2017-2018.
 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17 § 37, Tertialrapport 1, januari-april
2015.

Beslut
Nämnden noterar informationen.
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