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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (21) 

Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.40 – 12.00 

Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande 

Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP) 

Kristina Adolfsson (S), § 45-59 

Sven Gustafsson (S) 

Therese Kristiansson (S) 

Karin Schmidt (FP) ersättare för Mehari Tesfai (FP) 

Hanna Warmark (C) ersättare för Suzanne Johansson (C) 

Ylva Pettersson (M) 

Patrik Ragnar (M) 

Mikael Börjesson (KD) 

 

Ersättare: Ove Ivarsen (S) 

Marie Wågnert (S) 

Bo Karlsson (V) 

Lars Berg (C) 

 

Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef 

Anneli Löwhagen, sekreterare 

Yvonne Härling, controller § 44 - 45 

Camilla B Jansson, kvalitetschef § 45, 47 - 50 

Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16, § 46 - 50 

Susann Johansson, verksamhetschef 1-16, § 46 - 48 

Thomas Roos, rektor vuxenutbildningen, § 56 
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Justering 
 
Justerare: Therese Kristiansson 

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 21 maj 2015 

Justerade paragrafer: § 44 - 59 

 

Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Anneli Löwhagen 

Ordförande:  

 Sebastian Clausson 

Justerare:  

 Therese Kristiansson 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: den 13 maj 2015 

Datum då anslaget sätts upp: den 21 maj 2015 

Datum då anslaget tas ned: den 12 juni 2015 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift   

 Anneli Löwhagen 
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Bun § 44  Dnr 15/110 
 
Justering av lokalbidrag för 2014 och 2015  

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden justerar tidigare beslutade lokalbidrag för budget-

åren 2014 och 2015. 

 

Nytt lokalbidrag 2014 

Grundskola 16 435 kr/år och elev 

Förskola 12 969 kr/år och barn 

 

Nytt lokalbidrag 2015 

Grundskola 13 941 kr/år och elev 

Förskola 8 992 kr/år och elev 

 

 

På grund av jäv deltar inte Kristina Adolfsson (S) i handläggningen av detta 

ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Det beslutade lokalbidraget för 2014 till fristående verksamheter överklagades av 

friskolan Metis i januari 2014.  

 

Den 5 mars 2015 meddelade Förvaltningsrätten i Jönköping sin dom som innebär 

att de upphäver nämndens beslut och visar ärendet åter till nämnden. 

 

Förvaltningen föreslår att även lokalbidraget för 2015 justerar då det är beräknat 

på samma sätt som för 2014. 

Beslutsunderlag 

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping, dat 150303, dnr Bun 14/1.10 

 

 

 ________  
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Bun § 45  Dnr 14/203 
 
Resursfördelningsmodell 

Yvonne Härling, controller och Camilla B Jansson, kvalitetschef, lämnar en del-

rapport av uppdraget med att se över resursfördelningsmodellen. 

 

Rapporten kommer att slutrapporteras vid nämndens sammanträde den 1 oktober 

2015. 

 

 

 ________  
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Bun § 46  Dnr 15/70 
 
Lokalförsörjningsplan för verksamhetsområde 1-16 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar upprättad översyn av lokalförsörj-

ningen för verksamhetsområde 1-16 till nämnden för service och teknik för att 

bli en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.  

 

Barn- och utbildningsnämnden antar Mikael Börjessons (KD) yrkande om att alla 

grundskolor och förskolor inom verksamhetsområde 1-16 ska tillföras upprättad 

lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska vara på enhetsnivå och redo-

visas regelbundet för barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Uppdrag lokalförsörjningsplan verksamhetsområde 1-16, dat 150209 

Tjänsteskrivelse; Översyn lokalförsörjning för verksamhetsområde 1-16, dat 150428 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Börjesson (KD) yrkar att alla grundskolor och förskolor inom verksam-

hetsområde 1-16 ska tillföras upprättad lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjnings-

planen ska vara på enhetsnivå och redovisas regelbundet för barn- och utbild-

ningsnämnden. 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till; 

Service och teknik 
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Bun § 47   
 
SKL Matematik 

Camilla B Jansson, kvalitetschef, Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16 och 

Susann Johansson, verksamhetschef 1-16, informerar om SKLs matematik-

satsning PISA 2015. Alla kommunala grundskolor i Skara kommun deltar i 

projektet. 

 

 

 ________  
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Bun § 48  Dnr 15/109 
 
Delegationsordning för mandatperioden 2015-2018 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delegationsord-

ning för mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning för mandatperioden 2015-2018 

 

 

 ________  
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Bun § 49  Dnr 15/82 
 
Motion; Betyg från årskurs 4 på försök 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-

mäktige att avslå motionen. 

Yttrande 

Skara kommuns grundskolor årskurs 1-6 är inte positiva till att delta i försöks-

verksamheten om att införa betyg i årskurs 4. Skolorna vill avvakta den nationella 

utvärderingen av införandet av betyg i årskurs 6. År 2020 redovisas utvärdering 

av hela det nya betygssystemet för riksdagen, inklusive den senaste sänkningen 

av betygsåldern till årskurs 6. 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotte Nordström (M) och Jonas Ahlström (M) har till kommunfullmäktige 

den 23 februari 2015 inkommit med en motion om att införa betyg från årskurs 4. 

I motionen yrkas att barn- och utbildningsnämnden ska ansöka om att få införa 

betyg från årskurs 4 på försök. 

 

Regeringen har beslutat att införa betyg i årskurs 4 på försök i högst 100 skolor i 

landet inför läsåret 17/18. Överenskommelsen gäller till år 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 46 

Motion om att införa betyg från åk 4 på försök, dat 150218 

 

 

 ________  

Paragrafen ska skickas till; 

Kommunstyrelsen  
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Bun § 50  Dnr 15/83 
 
Motion; Kvalificerad fortbildning i betyg och 
bedömning 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden återremiterar ärendet till förvaltningen för ny 

beredning. Ärendet återkommer för beslut den 24 september 2015. 

Yttrande 

Nämnden ställer sig inte bakom motionen då det är en verksamhetsfråga att 

bestämma vilken kompetensutveckling som enskilda medarbetare eller enheter är 

i behov av. 

 

Betyg och bedömning har funnits med som ett av flera kompetensområden sedan 

år 2012. På flera skolor i kommunen har all personal redan genomgått Skol-

verkets kurs inom bedömning och betygssättning. På andra skolor har delar av 

lärarkåren deltagit i kursen.  

 

Ett större utvecklingsarbete kring formativ bedömning startade upp i början av 

2014 då förstelärarna i huvudsak arbetat med detta område. Syftet är att eleverna 

ska få snabbare uppföljning och återkoppling på lärandet. Flera skolor beskriver i 

sina kvalitetssammanställningar att de arbetar med, och utvecklar, formativ 

bedömning under läsåret 14/15.  

 

Under de senaste åren har 75 lärare i årskurs 1-9 deltagit i matematiklyftet och 

under läsåret 15/16 kommer cirka 60 lärare från årskurs 1-6 påbörja läslyftet för 

att sedan fortsätta med ytterligare lärare läsåret 16/17. Båda dessa satsningar 

belyser betyg och bedömning.  

Sammanfattning av ärendet 

Charlotte Nordström (M) Ylva Pettersson (M) och Jonas Ahlström (M) har till 

kommunfullmäktige den 23 februari 2015 inkommit med en motion om att barn- 

och utbildningsnämnden genom en satsning på obligatorisk kvalificerad fortbild-

ning i betyg och bedömning snarast och senast under våren 2016 så att alla lärare 

i Skara får minst 7,5 hp i betyg och bedömning 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2015, § 48 

Motion om kvalificerad fortbildning i betyg och bedömning, dat 150222 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ylva Pettersson (M) yrkar på återremiss och att ärendet bereds på nytt. 

Sebastian Clausson (S) yrkar på liggande förslag till beslut om att motionen 

avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildnings-

nämnden bifaller liggande förslag till beslut om att motionen ska avslås. 

 

Omröstning begärs.  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 

liggande förslag till beslut om att motionen ska avslås och nej-röst för Ylva 

Petterssons (M) yrkande om återremiss. 

Omröstningsresultat 

Med fyra ja-röster för liggande förslag till beslut om att motionen ska avslås och 

fem-nej röster för Ylva Petterssons (M) yrkande om återremiss beslutar barn- och 

utbildningsnämnden att bifalla Ylva Petterssons (M) yrkande. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 

Sebastian Clausson (S) X   

Malin Larsson (MP)   X 

Kristina Adolfsson (S) X   

Sven Gustafsson (S) X   

Therese Kristiansson (S) X   

Karin Schmidt (FP)  X  

Hanna Warmark (C)  X  

Ylva Pettersson (M)  X  

Patrik Ragnar (M)  X  

Mikael Börjesson (KD)  X  

 ________  

Paragrafen ska skickas till; 

Kommunstyrelsen  
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Bun § 51  Dnr 14/161 
 
Programutbud för gymnasiesärskolan lå 15/16 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det nationella programmet Admini-

stration, handel och varuhantering (AHADM) utgår som program vid gymnasie-

särskolan från och med läsåret 15/16. 

Yttrande 

Gymnasiesärskolornas organisationer krymper överlag då målgruppen minskat 

genom förändrade kriterier för inskrivning, samtidigt som även elevkullarna i 

stort har minskat. 

 

Det har inte skett något intag till det nationella programmet Administration, 

handel och varuhantering (AHADM) under de tre senaste åren på gymnasie-

särskolan på grund av för lågt elevunderlag. Det finns heller inget som talar för 

att elevunderlaget kommer att öka framöver. Den 31 mars 2015 beslutade därför 

nämndens ordförande att det inte skulle ske något intag på det nationella 

programmet Administration, handel och varuhantering (AHADM) läsåret 15/16.  

 

Inför läsåret 15/16 föreslås att det nationella programmet Administration, handel 

och varuhantering (AHADM) utgår som program vid gymnasiesärskolan och att 

det framöver enbart erbjuds det Individuella programmet på Katedralskolan. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 19 september 2014, § 57 

Beslut av barn- och utbildningsnämndens ordförande den 31 mars 2015 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till; 

Utbildning Skaraborg 
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Bun § 52  Dnr 15/89 
 
Samfond för lärare 2015 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ingela Blomgren, lärare på Djäkne-

skolan, erhåller 1 856kr från samfond för lärare 2015. 

Yttrande 

Det har i år kommit in två ansökningar. Barn- och utbildningsnämndens presidie 

föreslår att Ingela Blomgren tilldelas 1 856kr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fonden är en årlig fond som ska användas till förmån för skolledare och lärare 

vid ortens gymnasieskola och högstadium som bidrag till studier, studieresor eller 

till vetenskapligt och pedagogiskt författarskap. 

 

Beslutsunderlag 

Information om samfonden, dat 150407, dnr Bun 15/89.1 

Lena Oskarsson, lärare på Katedralskolan, dnr Bun 15/89.2 

Ingela Blomgren, lärare på Djäkneskolan, dnr Bun 15/89.3 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till; 

De sökande 

Lisbeth Andersson, Ekonomiavdelningen 
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Bun § 53  Dnr 15/107 
 
Prioriterade områden utifrån resultatet av 
medarbetarenkäten 2014 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att särskilt 

fokus ska läggas på arbetsmiljöfrämjande åtgärder i samband med budget 2016. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen löpande ska informera 

nämnden med uppföljning över sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag 

Rapport; Framgångsfaktorer och förbättringsområden utifrån medarbetarundersök-

ning 2014, dat 150504 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till; 

Personalutskottet 
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Bun § 54  Dnr 15/108 
 
Timtid, övertid och mertid 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under 

2015-2016 minska användandet av timtid och övertid/mertid genom kontinuerlig 

uppföljning av personalnyckeltalen i stort. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet beslutade den 18 februari 2015 § 6 att barn- och utbildnings-

förvaltningen att en skriftlig rapport skull upprättas avseende hur förvaltningen 

ska arbeta för att reducera antalet timavlönade. Rapporten ska överlämnas till 

personalutskottet senast i juni 2015. 

Beslutsunderlag 

Rapport; Uppföljning och analys av timtid, övertid och mertid, dat 150504 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till; 

Personalutskottet 
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Bun § 55  Dnr 14/230 
 
Extra sammanträde 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om extra sammanträde torsdagen den 1 

oktober 2015.  

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till; 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 56  Dnr 15/121 
 
Samarbete för vuxenutbildningen inom V6 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

ett fördjupat samarbete med kommunerna inom V6 kring vuxenutbildningen. 

Utredningen ska innehålla perspektiven ekonomi, utbildningsutbud samt lokal-

användning och redovisas för nämnden den 1 oktober 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan några år finns det ett samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i 

Skaraborg. Från den 1 januari 2015 gäller version tre av detta avtal som har om-

arbetats genom åren mot en ökad och fördjupad samverkan. 

 

För att behålla ett bra utbildningsutbud med hög kvalitet för Skaraborgs vuxna 

krävs en samverkan. De mindre kommunerna har svårt att erbjuda detta i egen 

regi. Förutom samverkan på Skaraborgsnivå sker även en samverkan med andra 

närliggande kommuner. För Skaras del innebär det att vi samverkar med Essunga 

Grästorp, Götene, Lidköping och Vara (som tillsammans med Skara bildar V6). 

Tydligast är det när det gäller de lärlingsutbildningar för vuxna, som finansieras 

med statsbidrag (Vuxlärling). Där har vi tagit bort kommungränserna inom V6 

och hanterar ansökningar och antagning gemensamt som en enda kommun. 

 

När det gäller yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna (Yrkesvux) kommer 

vi för första gången i antagningen till höstens utbildningar hantera det gemensamt 

i Skaraborg för vissa utbildningar. Vuxenutbildningen i Skaraborg har gjort en 

gemensam ansökan för alla 15 kommuner om statsbidrag till Yrkesvux och avsatt 

30% av dessa till den gemensamma antagningen (Yrkesbyrån), resterande stats-

bidrag fördelas till kommunerna. Första tilldelningen innebar 145,3 platser, vilket 

motsvarar 7 265 tkr. 2 400 tkr fördelas till Yrkesbyrån och för Skaras del innebär 

det 360 tkr i statsbidrag.  

 

I vårbudgeten finns det satsningar som kan innebära ytterligare statsbidrag för 

Yrkesvux. En bedömning som ska tas med försiktighet innebär ytterligare cirka 

75 platser (3 700 tkr) till Skaraborg.   

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (21)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Sedan hösten 2014 har Skara och Lidköping prövat ett andrahandsmottagande till 

våra teoretiska kurser. Det innebär kortfattat att vi erbjuder varandras elever 

platser i kurser där det finns utrymme efter att kommunens egna elever har fått 

sina platser. Detta har gjorts utan ekonomisk reglering, som annars är brukligt. 

Från och med höstens antagning ska vi formalisera det lite tydligare och se över 

eventuella schemalösningar.  

 

I dagsläget har Lidköping avtal med Vara och Götene när det gäller vuxen-

utbildning. Det pågår även diskussioner med Grästorp och Essunga. De avtal som 

finns ser lite olika ut och troligen blir det så om fler kommuner tillkommer, 

utifrån kommunala förutsättningar. Representanter för Skara, Essunga och 

Grästorp har varit inbjudna vi två tillfällen under våren 2015 till Vuxrådet för 

Lidköping/ Götene/Vara, för att diskutera möjligheterna till fördjupat samarbete. 

Utgångs-punkten för diskussionerna har varit att få till mer vuxenutbildning för 

de resurser vi har. I dagsläget är det till allra största del Lidköping och Skara som 

är utförare av vuxenutbildningar inom V6, övriga har ingen eller liten verksam-

het. En viktig aspekt i diskussionerna har varit utbildningarnas geografiska 

placering.  

 

 

 ________  
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Bun § 57  Dnr 15/37 
 
Delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utförda delegationsbeslut enligt 

förteckning nummer 7/2015. 

 

Bilaga Bun § 57/2015 

 ________  

 

  



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

FÖRTECKNING Bilaga Bun § 57/2015  

DELEGATIONSBESLUT Dnr  1 (1) 

Nr 7/2015 Bun 15/37  
 

 
 

Delegationsbeslut 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 13 maj 2015 

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

37. Sebastian Clausson (S) 

ordförande BUN 

Beslut programutbud gymnasiesärskolan lå 

15/16 

BUN 

dnr 14/161 

38. Sebastian Clausson (S) 

ordförande BUN 

Garanterad undervisningstid. 

Svar till Djäkneskolans lokalavdelning för 

Lärarnas Riksförbund 

BUN 

dnr 15/78 

39. Ulla-Stina Millton 

förvaltningschef 

Yttrande till Skolinspektionen över 

anmälan om skyldigheten att motverka 

kränkande behandling och rätten till 

utbildning vid Djäkneskolan 

BUN 

dnr 14/112 

40. Ulla-Stina Millton 

förvaltningschef 

Yttrande till Skolinspektionen över 

anmälan vid förskolan Skattkistan 

BUN 

dnr 15/48 

41. Ulla-Stina Millton 

förvaltningschef 

Yttrande till Skolinspektionen över 

anmälan om skolsituation för en elev vid 

Valleskolan 

BUN 

dnr 14/43 

42. Ulla-Stina Millton 

förvaltningschef 

Yttrande till Skolinspektionen över 

anmälan om kränkande behandling vid 

Valleskolan 

BUN 

dnr 15/90 

43. Ulla-Stina Millton 

förvaltningschef 

Yttrande till Skolinspektionen över 

anmälan om kränkande behandling vid 

Källeskolan 

BUN 

dnr 15/92 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 58  Dnr 15/38 
 
Meddelande 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda meddelande enligt 

förteckning nummer 8/2015. 

 

Bilaga Bun § 58/2015 

 ________  

 

 

  



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

FÖRTECKNING Bilaga Bun § 58/2015  

MEDDELANDELISTA Dnr  1 (3) 

Nr 8/2015 Bun 15/38  
 

 
 
 
 

Meddelandelista 

Sammanställning av anmälda meddelande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 13 maj 2015 

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

102. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.18 

103. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.19 

104. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/4.20 

105. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/1.21 

106. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/1.22 

107. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/1.23 

108. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/1.24 

109. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/1.25 

110. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/1.26 

111. Maria Uvenfors Carlsson, 

förskolechef 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/40.2 

112. Maria Uvenfors Carlsson, 

förskolechef 

 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/40.3 



 

   2 (3) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

113. Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/5.2 

114. Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/5.3 

115. Anna Jonsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/3.2 

116. Anna Jonsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling Bun dnr 

15/3.3 

117. Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll, dat 150326  

118. Skolverket Utbetalningsmeddelande 

Statsbidrag maxtaxa inom förskola, fritidshem 

och annan pedagogisk verksamhet för mars 

2015 

Bun dnr 

14/246.5 

119. Skolverket Beslut 

Statsbidrag för Lärarlyftet 2 vårterminen 2015 

Bun dnr 

15/91.1 

120. Skolverket Beslut 

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare lå 15/16 

Bun dnr 

15/55.3 

121. Förvaltningsrätten i Jönköping Dom 

Tilläggsbelopp till Lärocentrum i Skara 

Ekonomisk förening (Metis) 

Bun dnr 

13/163.9 

122. Barn- och elevombudet (BEO) Anmälan om kränkande behandling vid 

Valleskolan 

Bun dnr 

15/90.1 

123. Barn- och elevombudet (BEO) Anmälan om kränkande behandling vid 

Källeskolan 

Bun dnr 

15/92.1 

124. Skolverket Beslut 

Statsbidrag för handledare i läs- och 

skrivutveckling lå 15/16 

Bun dnr 

15/36.5 

125. Skolinspektionen 

 

Beslut 

Studieresa vid katedralskolan 

Bun dnr 

15/106.1 



 

   3 (3) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

126. Skolverket Beslut 

Statsbidrag för utbildning för barn som vistats 

i landet utan tillstånd vårterminen 2015 

Bun dnr 

15/63.3 

127. Förvaltningsrätten i Jönköping Dom 

Tilläggsbelopp till Mia skola AB 

Bun dnr 

14/241.20 

128. Skolverket Information 

Ny avgiftsnivå för maxtaxa 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-05-13 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 59   
 
Sommarhälsning 

Ordförande Sebastian Clausson (S) tillönskar nämndens ledamöter, personal och 

elever en trevlig sommar. 

 

Nämndens ledamöter tillönskar ordförande Sebastian Clausson (S) en trevlig 

sommar. 

 

 

 ________  

 

 

 

 


