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§3
Avstängning av elev vid Flygteknikcenter
BUN 2014.0014.606

Ärendet
Rektor Mikael Johansson har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev
från undervisningen på gymnasieskolan perioden 2013-12-13 – 2013-12-20.
Eleven har inbjudits till nämndens sammanträde för att få möjlighet att yttra sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Skriftlig varning och avstängning, Mikael Johansson 2013-12-13
Utredning angående händelser, Mikael Johansson 2013-12-27
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fastställer avstängningen i enlighet med rektors beslut.
_____
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§4
Utveckling och visioner för Flygteknikcenter - Mikael Johansson
Ärendet
Rektor för flygteknikcenter Mikael Johansson berättar om nuläget samt visioner för
framtiden för Flygteknikcenter i Ljungbyhed.
Flygteknikcenter i Ljungbyhed tillhandahåller en rad olika utbildningar, både riktade
till vuxna och gymnasieungdomar. De utbildar flygtekniker för stora passagerarplan,
mindre flygplan och helikoptrar. De bedriver även en rad uppdragsutbildningar och
har en yrkeshögskola.
Inför framtiden finns en rad utvecklingsvisioner bland annat samarbete med Atlantic
Airways och en flygteknikerutbildning i Ronneby.
Framtiden för flygplasten i Ljungbyhed är framförallt riktad mot utbildning och det
finns förhoppningar att kunna erbjuda alla olika typer av flygrelaterade utbildningar.
Ordförande Tommy Cedervall tackar Mikael för informationen och uppmuntrar
honom att låta nämnden vara med i framtidsutvecklingen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§5
Bokslut 2013
BUN 2014.0002.042

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar kort om årsbokslutet för 2013, som kommer
att vara färdigställt först 2014-01-31.
Resultatet för 2013 visar ett underskott på 3 283 000 kr, utav detta är ca 3,5 miljoner
Segragymnasiets underskott, vilket under hela året har varit känt av både Barn- och
utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Preliminärt resultat 2013, Anja Grönvall, 2014-01-27
Preliminär verksamhetsberättelse Klippans kommun Barn- och utbildningsnämnden,
2014-01-23
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§6
Brottningsgymnasiets framtid
BUN 2014.0066.612

Ärendet
Brottningsgymnasiet har funnits i Klippan sedan 1975. Sedan 2008 har verksamheten
bedrivits i Ljungbyhed där såväl internat som ändamålsenliga träningslokaler har
hyrts av Ljungbyhed Park AB. Verksamheten har omfattat 20-25 elever. Inför läsåret
2014/2015 beviljades RIG (riksidrottsgymnasium) med fyra elevplatser per år. Detta
innebär dock inte någon ökning av det totala antalet ”brottarelever”.
Även om det utgår vissa särskilda ersättningar för de aktuella idrottseleverna bedrivs
verksamheten med underskott. Bland annat är det inte möjligt att få full kostnadstäckning för internatboendet.
Prognosen för 2013 är ett underskott i storleksordningen 2 miljoner kronor där
merparten av kostnaderna gäller träningspersonal samt lokaler. Underskottet
finansieras idag inom ramen för BUN´s budget (Gymnasium egna elever).
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2014-01-15 föreslagit att Barn- och
utbildningsnämnden fattar beslut om avveckling av brottningsgymnasieverksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut 2014-01-20, § 2/14, att stänga
antagningen till nämnda utbildningen i väntan på slutgiltigt besked gällande
nedläggning.
Vid ett möte 2014-01-23 bildades en arbetsgrupp där representanter från
brottningsgymnasiet, brottningsklubben samt kommundirektören och
verksamhetschefen för frivilliga skolformer ingår. Deras uppdrag är att arbeta fram
ett förslag för brottningsgymnasiets framtid.
Mattias Säflund informerar att sista ansökningsdag för RIG år 2015 är 2014-01-31.
Yrkande
Gunnel Johansson (C) yrkar återremiss av ärendet i avvaktan på arbetsgruppens
förslag.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) yrkar på att slutgiltigt beslut i frågan ska fattas
av Kommunfullmäktige.
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om avveckling av
brottningsgymnasiet samt att bibehålla antagningen till utbildningen stängd.
Gunnel Johansson (C) och Olle Nilsson (S) yrkar på att öppna antagningen till
brottningsgymnasiet 2014-01-28.
Gunnel Johansson (C) yrkar på att ansökan för RIG för 2015 lämnas in.
Beslutsgång
Ordförande Tommy Cedervall ställer Åsa Edvardssons förslag mot Gunnel
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Johanssons förslag om återremiss. Åsa Edvardsson väljer då att dra tillbaka sitt
yrkande om avveckling. Då ställer ordförande Gunnel Johanssons förslag mot avslag
och finner att nämnden fattat beslut att återremittera ärendet.
Sedan ställer ordförande Charlottes Eliasson Anderbergs yrkande om att slutgiltigt
beslut i frågan ska fattas av Kommunfullmäktige mot avslag och finner att nämnden
fattar beslut enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden Åsa Edvardssons yrkande på att bibehålla antagningen
stängd mot Gunnel Johanssons och Olle Nilssons förslag att öppna antagningen
2014-01-28. Ordförande finner att Gunnel Johanssons och Olle Nilssons förslag
vunnit bifall.
Slutligen ställer ordföranden Gunnel Johanssons förslag på att lämna in ansökan om
RIG för 2015 mot avslag. Ordförande finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 11/14, 2014-01-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Återemitterar ärendet.
2. Slutgiltigt beslut gällande Brottningsgymnasiet ska fattas av
Kommunfullmäktige.
3. Öppnar antagningen till brottningsgymnasiet 2014-01-28.
4. Lämnar in ansökan om RIG för brottningsgymnasiet för år 2015.
_____
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§8
Information om Sveriges Naturbruksgymnasium AB godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola samt konsekvenser för
budgetram 2014
BUN 2013.0160.616

Ärendet
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer, informerar att de nya ägarna
för Segragymnasiet har blivit beviljade tillstånd att bedriva gymnasieskola. De
kommer att ta över skolverksamheten 2014-08-01. Beträffande gymnasiesärskolan är
beslut ännu inte fattat av förvaltningsrätten.
En detaljerad ekonomisk prognos för Segragymnasiet 2014 är under arbete av
Mattias Säflund.
Beslutsunderlag
Beslut om ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid
Segragymnasiet, Skolinspektionen, 2015-01-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§9
Framtida organisering och finansiering av barnomsorg på obekväm tid
BUN 2014.0099.635

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att den angivna budgetramen, år 2014, för
barnomsorg på obekväm tid inte kommer att vara tillräcklig för verksamheten i
nuvarande omfattning samt för den ökning av verksamheten som det finns behov av.
Barn- och utbildningsnämnden behöver därmed fatta beslut om förändring eller inte
av budgetramen.
Ordförande Tommy Cedervall förtydligar att han trodde att den satta budgetramen
för 2014 för barnomsorg på obekväm tid var 600 000 kr och att det var detta som
diskuterades under Barn- och utbildningsnämndens möte 2014-01-20. Den korrekta
budgetramen för verksamheten är dock 800 000 kr för 2014. Ordföranden yrkar på
att behålla budgetramen på 800 000 kr för 2014 och anpassningar av verksamheten
får ske utefter ramen.
Yrkande
Gunnel Johansson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Olle Nilsson (S) yrkar avslag på ordförandes förslag och anser att behoven ska få
styra budgeten.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) yrkar att nämnden ska få information om de
ansökningar om barnomsorg på obekväm tid som avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först sitt eget förslag mot Olle Nilssons förslag och finner att
ordförandens förslag vunnit bifall.
Sedan ställer ordförande Charlotte Eliasson Anderbergs yrkande mot avslag och
finner att nämnden fattat beslut enligt hennes förslag.
Beslutsunderlag
Budget för barnomsorg på obekväm tid, Tommy Cedervall, 2014-01-21
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Behålla den fastlagda budgetramen på 800 000 kr för 2014 och anpassningar av
verksamheten får ske utefter ramen.
2. Barn- och utbildningsförvaltingen informerar nämnden om de ansökningar om
barnomsorg på obekväm tid som får avslag.
_____
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§ 10
Vårdnadsbidrag
Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall informerar om att vårdnadsbidraget har blivit dyrare
än de 1 000 000 kr som Kommunstyrelsen har avsatt. Han anser att vi idag inte bör
diskutera huruvida vi ska ha vårdnadsbidraget kvar eller inte, utan endast fatta beslut
att uppdra åt barn.- och utbildningsförvaltningen att utreda huruvida det går att
anpassa verksamheten till den fastställda budgetramen.
Yrkande
Ordförande yrkar på att uppdra åt Barn- och utbildningsförvaltningen att undersöka
möjligheter att begränsa beviljandet av vårdnadsbidraget.
Olle Nilsson (S) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden föreslår
Kommunfullmäktige att lägga ner vårdnadsbidraget till 2014-06-30.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt eget förslag mot Olle Nilssons förslag och finner att nämnden
beslutat enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Utbetalt vårdnadsbidrag 2008 – 2013, Anneli P Dalberg, 2013-01-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdra åt Barn- och utbildningsförvaltningen att undersöka möjligheter att
begränsa beviljandet av vårdnadsbidraget.
____
Reservation
Olle Nilsson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet.
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§ 11
Information om förskola i Ljungbyhed
BUN 2013.0498.630

Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall berättar att det planerade dialogmötet gällande
förskola i Ljungbyhed kommer att äga rum den 26 eller 27 februari 2014. Till detta
möte kommer föräldrar och övriga medborgare att bjudas in.
Tommy Cedervall återkommer med mer information när datum och dylikt är fastlagt.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____
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§ 12
Öppnande av den sk "gummibands-avdelningen" inom förskolan
BUN 2013.1029.630

Ärendet
Vid 2013-12-20 står ca 40 förskolebarn i kö i Klippans tätort till barnomsorg.
Vårdnadshavarna är i behov av plats från den 1 januari till och med den 1 maj. Detta
betyder att med största sannolikhet kommer fler ansökningar med önskemål om plats
innan sommarstängning.
För att följa lagen 8 kap, 14§ när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola
med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
Detta gör att förutom Antilopen som från den 7 januari tar emot barn, finns behov att
även öppna ”gummibandet” på Nejlikan.
Nejlikan, som det ser ut idag behöver öppna ”gummibandet” fr o m från den 1 mars.
Precis som på förskolan Antilopen anställs 2 personal från mars med succesiv ökning
efter barnens placeringsdatum.
På förskolorna i Ö Ljungby, Stidsvig finns det inga platser. På Heden i Ljungbyhed
kan verksamheten utökas, men då krävs nyanställning av personal.
Beslutsunderlag
Kösituation i Klippans tätort, Anneli P Dalberg, 2013-12-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Öppnar ”gummibandet” på förskolan Nejlikan från och med 2014-03-03.
2. Anställer personal succesivt från och med 2014-02-24.
____
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§ 13
Information om rektorstjänst Vedby skola och Bofinkenskolan
Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar att rektorn på Bofinkenskolan och Vedby
skola, Mikael Kjellemar, inte har fått sin provanställning förlängd.
Lösningen under våren kommer bli att Annica Dovskog blir rektor på 50 % på
Vedby skola och Maria Hakander stöttar upp resterande 50 %.
På Bofinkenskolan kommer Helene Berggren med stöd av arbetslagsledaren att
fungera som rektor.
Rekrytering av rektorer på skolorna påbörjas inom kort.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 14
Förhållningssätt i organisationen utifrån den politiska visionen
Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall föreslår att JanEric Assarsson informerar om
förhållningssätt i organisationen utifrån den politiska visionen vid nästkommande
möte på grund av tidsbrist.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Återemiterar ärendet till nästkommande möte.
_____
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§ 15
Intern kontrollplan 2013
BUN 2012.0612.001

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1997-02-25 § 12 att samtliga nämnder och
förvaltningar i Klippans Kommun ska anta en plan för intern kontroll.
Skolchefen JanEric Assarsson informerar om uppföljningen av intern kontrollplan
2013, bilaga Bun § 15/14.
Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontrollplan för år 2013, 2014-01-14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner intern kontrollplan 2013, enligt bilaga Bun § 15/14.
____
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§ 16
Incidentrapporter ht 2013 - en sammanställning
BUN 2014.0003.600

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter som
rapporterats till förvaltningen under höstterminen 2013.
Beslutsunderlag
Redogörelse för incidentrapporter hösten 2013, Åsa Lönn, 2014-01-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____
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§ 17
Verksamhetsbesök 2014
BUN 2014.0004.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens presidium föreslår nämnden att under 2014 inrikta
verksamhetsbesöken på att följa upp Skolinspektionens beslut utifrån deras
regelbundna tillsyn, samt att besöka grundsärskolan.
Förslag på besök:
Vt 14: Grundsärskolan och Ljungbyhedskolans låg- och mellanstadium
Ht 14: Antilopenskolan och uppföljning Ljungbyhedskolan låg- och mellanstadium
Eventuellt Snyggatorpsskolan beroende på Skolinspektionens beslut
Beslutsunderlag
Verksamhetsbesök 2014, Tommy Cedervall, 2014-01-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Besöker grundsärskolan, Ljungbyhedsskolan samt ev Snyggatorpsskolan våren
2014.
2. Besöker Antilopenskolan, Ljungbyhedsskolan samt ev Snyggatorpskolan (om
detta inte gjordes under våren) hösten 2014.
3. Uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att fastsälla datum och organisera
besöken.
_____
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§ 18
Adjungering av Roland Åkesson till Barn- och utbildningsnämndens
presidium våren 2014
BUN 2014.0065.001

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2012-02-27, Bun § 38/12 beslut om att låta en
extra deltagare från oppositionen delta vid Barn- och utbildningsnämndens
presidiums möten. Presidiet träffas en gång/månad och består av nämndens
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Ordförandes förslag innebär att Socialdemokraterna utöver 2:e vice ordförande Olle
Nilsson, har ytterligare en representant, Roland Åkesson.
Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag på villkor att då även
Therese Borg (SD) får delta vid presidiets möten med motiveringen att
Sverigedemokraterna är Klippans kommuns tredje största parti.
Gunnel Johansson (C) och Olle Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Helena Dådring (M) yrkar att Roland Åkesson endast deltar vid presidiets möten då
Olle Nilsson inte kan närvara.
Ordförande Tommy Cedervall (FP) väljer då att dra tillbaka sitt förslag och stödjer
Helena Dådrings förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Åsa Edvardssons förslag mot Gunnel Johanssons förslag och
finner att Gunnel Johanssons yrkande vunnit bifall.
Därefter ställer ordförande Gunnel Johanssons förslag mot Helena Dådrings förslag
och finner att Helena Dådrings förslag bifalls. Votering begärs. I den efterföljande
voteringen är Ja stöd för Helena Dådrings förslag och Nej stöd för Olle Nilssons
förslag. I omröstningen avges fyra ja-röster (nämligen av Helena Dådring, Fredrik
Hammarstrand, Charlotte Eliasson Anderberg och Tommy Cedervall) och fyra nejröster (nämligen av Gunnel Johansson, Olle Nilsson, Roland Åkesson och Gun
Samuelsson). Åsa Edvardsson väljer att lägga ner sin röst. Därmed avgör ordförandes
röst voteringen.
Ordförande finner därmed att nämnden fattat beslut enligt Helena Dådrings yrkande.
Beslutsunderlag
Adjungering av Roland Åkesson till Barn- och utbildningsnämndens presidium våren
2014, Tommy Cedervall, 2014-01-14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner att nämndsledamot Roland Åkesson (S) närvarar som adjungerad
ledamot vid presidiets möten till och med 2014-06-30 vid Olle Nilssons frånvaro.
_____
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Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reservarar sig skriftligt mot beslutet, bilaga Bun § 18/14.
Olle Nilsson (S) reservarar sig muntligt mot beslutet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2014-01-27

§ 19
Sammanträdestider 2014
BUN 2013.1021.010

Ärendet
På Barn- och utbildningsnämndens presidiemöte framkom önskemål om att ändra
nämndens ordinarie sammanträdesdag i oktober från 2014-10-27 till 2014-10-20.
Beslutsunderlag
Förändringar i sammanträdestider för Barn- och utbildningsnämnden 2014, Tommy
Cedervall, 2014-01-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Återremitterar ärendet till Barn- och utbildningsförvaltningen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

22 (28)

Sammanträdesdatum

2014-01-27

§ 20
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämnsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda till och med 31 december 2013.
Barn- och utbildningsförvaltningen har även fått rapporter om inledda utredningar av
kränkande behandling.
Dessa utredningar är påbörjade på följande skolor och datum:
˗
Bofinkenskolan
1 st
2013-12-19
Beslutsunderlag
Redovisning av ärenden - arbetsskador, tillbud och avvikelser 2013-12-01 2013-12-31
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

23 (28)

Sammanträdesdatum

2014-01-27

§ 21
Delegationsärende
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:

Signatur justerare

2013-12-12 Dnr 2013.1331
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat t o m 2014-03-31

Ordförande

2013-12-12 Dnr 2013.1288
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat t o m 2014-06-30

Ordförande

2013-13-17 Dnr 2013.1329
Beslut om bidragsbelopp till fristående
gymnasieskolor 2014

Skolchef

2013-12-17 Dnr 2013.1180
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-17 Dnr 2013.1181
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-17 Dnr 2013.1182
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-17 Dnr 2013.1183
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-17 Dnr 2013.1184
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1225
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1228
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1267
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1268
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

24 (28)

Sammanträdesdatum

2014-01-27

2013-12-19 Dnr 2013.1293
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1304
Beslut om tilläggsbelopp – avslag

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1305
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1306
Beslut om tilläggsbelopp – avslag

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1307
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

2013-12-19 Dnr 2013.1308
Beslut om tilläggsbelopp – beviljat

VHC Elevhälsa

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2013-12-01 – 2014-01-01

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen
Delegationsprotokoll nr 12:13-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

25 (28)

Sammanträdesdatum

2014-01-27

§ 22
Elevärende
Ärendet
Skolinspektionen

Barn- och elevombudet

Dnr 2013.0446
Uppföljning av beslut ang anmälan av Antilopenskolan
”Klippans kommun har vidtagit sådana åtgärder att
ärendet kan avslutas”

Dnr 2014.0040
Anmälan om kränkande behandling vid
Naturbruksgymnasiet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

26 (28)

Sammanträdesdatum

2014-01-27

§ 23
Informationsärende
Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson delade ut en skrivelse från pedagoger på Skoldatateket.
Nämnden enas att lyfta ärendet om Skoldatateket vid nämndens nästa ordinarie möte.
Skolchef JanEric Assarsson informerar vidare att Skolinspektionen kommer för ett
avslutande möte av den regelbundna tillsynen. Då vill de träffa hela Barn- och
utbildningsnämnden tillsammans med alla rektorer, förskolechefer med flera. Mötet
äger rum 2014-03-17 kl 14.00 – 16.00. Inbjudan skickas ut till berörda.
Följande informationsärenden rapporteras i övrigt till nämnden:

Synpunktslämnare
Handikapprådet

Skolinspektionen

Gällande elevassistenternas arbetsmiljö

Dnr 2013.202-14
Planering av intervjuer i samband med
huvudmannabeslutet avseende Skolinspektionens
regelbundna tillsyn

Skolverket

Dnr 2013.334-6
Statsbidrag för karriärstjänster 1 juli – 31 dec 2013

Ekonomikontoret

Förslag till Tidplan budget 2015

Ekonomikontoret

Förslag Samråd med nämndspresidier 2014

KommunFullmäktige

Arbetsmiljöverk.

Signatur justerare

Dnr 2014.0055
Mer resurser till Antilopenskolan nu!

Dnr 2013-1013
Beslut gällande Färingtofta skolas framtid

Dnr 2014.0016
Begäran om utredning avseende en anmälan om ett
allvarligt tillbud.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2014-01-27

Skolverket

Dnr 2013-1034
Maxtaxa, fastställda bidragsramar 2014

Informationsärenden som finns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:

Tränare och elever
Brottningsgymnasiet

Dnr 2014.066
Synpunkter och namnunderskrifter mot ev nedläggning
av brottningsgymnasiet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2014-01-27

§ 24
Kurser och konferenser
Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar om inkomna inbjudningar till kurser och
konferenser.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

