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Bun § 107 Dnr 2017-000001  

Godkännande/förändringar av barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan. 
_____________________________________________________________ 
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Bun § 108 Dnr 2017-000002  

Barnkonventionen 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar upp barnkonventionen, artikel 35: 
Konventionen skall skydda barnet mot alla former av utnyttjande som kan 
skada barnet i något avseende. 
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Bun § 109 Dnr 2017-000161  

Sista datum för skolskjutsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden slår fast att ansökan om skolskjuts, inför 

kommande läsår, skall vara beslutade senast vecka 26 varje år, under 
förutsättning att ansökan har kommit in till kommunen i tid. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera 
skolskjutsreglementet med ovanstående information, med viss annan 
redaktionell förändring samt med beslutet kring att avslå 
dispensansökningar, vid växelvis boende, som överstiger 35.000kr/ läsår. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Jörgen Blom, V, Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén. S, 
Carina Grahn Hellberg, S reserveras sig mot texten efter ordet ”information” 
i beslutspunkt två. 

Bakgrund 
Ansökan om skolskjuts inför kommande läsår skall, enligt reglementet, 
lämnas in senast v. 19 varje år. Men sedan flera år tillbaka kommer de flesta 
ansökningarna under augusti månad och det leder till hårt tryck på 
trafikhandläggare som sedan får klagomål på att besluten inte är klara innan 
skolstart. 

Därför vill barn- och utbildningsnämnden förtydliga till vårdnadshavare och 
skolskjutssamordnare att besluten skall var klara senast vecka 26 varje år, 
under förutsättning att ansökan kommit in i tid till kommunen.    

Skolskjutsreglementet behöver revideras med ovanstående information samt 
med beslutet om avslag på dispensansökningar över 35.000kr. Viss annan 
redaktionell förändring görs också för att tydligöra kring 
dispensansökningar. 
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Bun § 109 (forts.) Dnr 2017-000161  

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande skolskjutsbeslut, 2017-10-02 
Skolskjutsreglemente reviderat 10 oktober 2017, 2017-10-05  

Förslag som läggs på mötet 
Jörgen Blom, V föreslåt att i beslutspunkt två, stryka texten efter ordet 
”information”. 

Karin Wallén, C föreslår att lägga till texten, ”med viss annan redaktionell 
förändring” i punkt två efter ordet information. 

Beslutsgång 
Det finns två förslag, grundförslagen. Nummer ett att skolskjutsansökningar 
skall vara beslutade senast v.26 varje år. Nummer två att lägga in 
ovanstående ändringar i skolskjutsreglementet tillsammans med information 
om att avslå dispensansökningar med växelvisboende som överstiger 
35.000kr. 

Till det har det kommit två förslag.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslag ett. Sedan ställa 
grundförslag två tillsammans med förslag om tilläggstext mot förslaget om 
att stryka text efter ordet information. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförlaget ett, finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

Efter att ha ställt grundförslag två med förslaget om tillägg av text mot 
förslaget med borttagning av text finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förslaget med tillägg av text. Omröstning 
begärs. Med 6 röster för majoriteten och 5 röster för vänsterpartiet och 
socialdemokraterna finner ordförande att bifalla grundförslag två med tillägg 
av text. 
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Bun § 109 (forts.) Dnr 2017-000161  

 

Kopia till 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
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Bun § 110 Dnr 2017-000050  

Budgetuppföljning 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljning till och med 
september 2017. 
Utfall/Uppföljning BUN 2017

Budget Bokförda Prognos Budget Bokförda Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
Verksamhet intäkter intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader jan-sep jan-aug jan-juni jan-maj jan-april jan-mars
46-69 Totalt -46 009,0 -36 728,7 4 002,6 342 598,7 252 479,7 -4 182,6 -180,0 0,0 0,0 -1 900,0 -2 000,0 -1 400,0 

46 Bibliotek -407,0 -506,2 72,6 5 901,8 4 388,1 -2,6 70,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Adm/styrelse 0,0 -26,3 30,0 6 395,0 4 970,5 -150,0 -120,0 -40,0 20,0 10,0 10,0 10,0

615xx Övergripande BUN 0,0 0,0 0,0 2 764,1 696,8 900,0 900,0 900,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

62 Barnomsorg -23 878,2 -21 480,1 1 600,0 119 525,6 87 901,2 320,0 1 920,0 420,0 -910,0 -1 200,0 -1 200,0 -1 000,0 

64 Skolskjuts 0,0 0,0 0,0 25 900,0 15 815,4 -500,0 -500,0 -500,0 -500,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 

64 Grundskola -13 347,2 -10 189,1 1 000,0 159 673,6 120 067,8 -1 350,0 -350,0 100,0 1 040,0 190,0 190,0 290,0

647XX Grundsär -42,5 -21,3 0,0 7 099,3 4 972,0 -1 350,0 -1 350,0 150,0 250,0 0,0 -100,0 200,0

69 Kulturskola -1 107,1 -1 550,6 300,0 4 740,8 3 911,0 -450,0 -150,0 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Syv 0,0 0,0 0,0 1 388,0 642,9 400,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

75 Integration -7 227,0 -2 954,9 1 000,0 9 210,5 9 113,9 -2 000,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0  
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar på ett litet minusresultat 
efter nio månader. I uppföljning har förvaltningen tagit hänsyn till beslutade 
åtgärder för höstterminen som ska leda till förbättrat ekonomiskt resultat. 
Storheterna i uppföljningen kommer att kort beskrivas per verksamhetsdel.  

Bibliotek ser ut att gå på ett litet plus för året. Adm/Styrelse ser ut att hamna 
på ett minus vid årets slut. Övergripande BUN- här blir det ett större 
plusresultat för året. Dock behöver detta användas för att i största möjliga 
mån täcka upp övriga underskott. Sen får vi se om vi klarar ”rätt till heltid, 
deltid en möjlighet” inom budget.  

Barnomsorgen ser för stunden ut att hamna på ett större plusresultat för året. 
Framförallt är det ökade intäkter som leder till plusresultat. På skolskjuts 
visar prognosen på ett underskott vid årets slut. Grundskolan ser ut att göra 
ett svagt minus för året, detta beror framförallt på att personalkostnaderna 
överstiger budget. Här kan även ansökningar om statliga medel i slutändan 
leda till en större förändring av prognos, beroende på vad som blir beviljat.  

Grundsär ser ut att hamna på ett stort negativt resultat för året. Det beror 
främst på ökade interkommunala ersättningar för särskolan, framförallt 
under hösten. Studie- och yrkesvägledare lämnar ett större plusresultat vid  
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Bun § 110 (forts.) Dnr 2017-000050 
årets slut på grund av nyanställningar/vakanser. Kulturskola ser ut att hamna 
på ett negativt resultat för året. Detta på grund av minskade intäkter samt rätt 
till heltid, leder till minusresultatet. Förvaltningen tror på ett negativt resultat 
för året gällande integration.   

De orosmoln förvaltningen framförallt vill flagga för är följande. Om statliga 
medel förändras under året, så kan det leda till en kraftig påverkan på BUNs 
ekonomi. Vidare flaggar vi för skolskjutsen, integration samt de ökade 
interkommunala ersättningarna för särskolan.   
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Bun § 111 Dnr 2017-000163  

Sammanträdesdagar 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdesdagar för 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Följande sammanträdesdagar föreslås för barn- och utbildningsnämnden och 
dess presidium 2018.            

Barn- och utbildningsnämndens presidium 
Tisdag 9 januari 

Tisdag 13 februari 

Tisdag 13 mars 

Tisdag 24 april 

Tisdag 22 maj 

Tisdag 28 augusti 

Tisdag 9 oktober 

Tisdag 20 november 

Barn- och utbildningsnämnden 
Tisdag 23 januari 

Tisdag 27 februari 

Tisdag 27 mars (bokslut) 

Tisdag 8 maj 

Tisdag 5 juni 

Tisdag 11 september (delårsrapport+detaljbudget) 
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Bun § 111 (forts.) Dnr 2017-000163  
 

Tisdag den 16 oktober (workshop) 

Tisdag 23 oktober 

Tisdag 4 december 

BUSAM 
Torsdag 18 januari 

Torsdag 22 februari 

Torsdag 22 mars 

Torsdag 3 maj 

Torsdag 31 maj 

Torsdag 6 september 

Torsdag 18 oktober 

Torsdag 29 november 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande sammanträdesdagar, nämndsekreterare, 2017-09-12 

KS § 126, Beslut om sammanträdesdagar för 2018, 2017-08-30 

Kopia till 
Stab BoU 
Verksamhetschefer BoU 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
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Bun § 112 Dnr 2017-000019  

Information Personuppgiftslagen, PUL 2017 
Ärendet skjuts fram till nämnden 5 december 2017. 
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Bun § 113 Dnr 2017-000162  

Nämndens ansvarsutövande 2017 
Barn- och utbildningsnämnden träffar revisorerna för den årliga 
frågestunden. 
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Bun § 114 Dnr 2017-000003  

Informationer 2017 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 

- Regnbågens förskola - det har identifierats förändringar i luftkvaliteten 
på grund av fukt, förhöjd mikrobiell nivå. Luftrenare finns på plats under 
tiden som återgärder planeras. 34 barn går på Regnbågen uppdelade på 2 
avdelningar. 

Jannike Hillding, M tar upp ytterligare en fråga kring personal och 
ledning på Regnbågen. Elisabeth Englund svarar på hur förskolechef och 
personal arbetar med dessa frågor. 

Jörgen Blom, V frågar om mätningar har gjorts utomhus och hur 
processen ser ut kring att gå från flera små förskolor till en stor. Elisabeth 
Englund svarar att SABY gör relevanta mätningar och att den långsiktiga 
lokalförsörjningen får svara för eventuella sammanslagningar. 

Dmitar Savic, C, berättar om att det vid mycket regn blir en stor pöl utan 
avrinning på förskolegården vilket ligger diktan mot husgrunden, det ger 
ständigt fukt mot husgrunden. 

- Nälden - Efter beslut i BUN gällande omstrukturering av medel, håller 
SABY nu på att kostnadsberäkna, ser efter hur mycket som kan 
omfördelas och hur mycket som behövs för verksamhetsanpassningar, de 
skall sedan ta beslut om detta i början av november. Toaletter och 
skötrum är i första hand prioriterade. 

- Ås skola- pågående inomhusklimatärende i huset för åk 1-3, vissa 
åtgärder är beslutade och kommer att planeras in framöver. 

- Familjecentralen – verksamheten flyttar nu över från socialförvaltningen 
till barn- och utbildningsförvaltningen och Camilla Backman kommer att 
vara ansvarig förskolechef. En förskollärare har rekryterats för att arbeta 
halvtid. 
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Bun § 114 (forts.) Dnr 2017-000003  
- Förskoleplatser i kommunen – det är nu fullt på förskolorna Änge, 

Nälden, Krokom, Rödön och Föllinge. Fåtal platser i Ås och 
Sånghusvallen. 

Jörgen Blom, V önskar en sammanställning per område och ett nuläge 
vad som behöver åtgärdas. 

_____  

 

Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem 

- Förberedelser sker för ett eventuellt EU-projekt med fokus på Strategiskt 
partnerskap med skolor och förskolor i Finland och Norge. Fokus blir att 
utbyta erfarenheter gällande våra olika läroplaner samt entreprenöriellt 
och digitalt lärande. Det kommer även finnas fokus på långsiktig 
kompetensförsörjning och rekrytering. Pengar söks nu för förberedande 
projekt. Erasmus plus är fonden som kommer att sökas medel ur, 
ansökningen skall vara inne i februari/mars 2018. 

- En process gällande tillsättning av förstelärare är i gång, det har varit en 
ansökningsomgång för åtta platser ute. Det är dock för låg nivå på 
ansökningar och processen kommer att göras om.  

- Brist på studie- och yrkesvägledare - just nu finns ingen utbildad studie- 
och yrkesvägledare i kommunen. Ås, Föllinge och Änge har ingen SYV 
alls. Akut just nu eftersom 9:orna behöver samtal och stöd inför 
gymnasieval. En person är rekryterad men kommer först i februari. Tre 
intervjuer kommer att genomföras denna vecka, men ingen av dessa är 
utbildade. 

- Kvalitetsbesök- en ny modell arbetas fram för att verksamhetschef ska 
komma närmare verksamheten med fokus på kvalitet. Två besök kommer 
att göras denna termin, till Änge och Dvärsätt. 

_____ 
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Bun § 114 (forts.) Dnr 2017-000003 
 

Birgitta Lundgren, Barn- och utbildningschef 

- En ny förskola har fått godkännande att starta upp i kommunen. Det är 
Solstrålens förskola i Alsen som kommer att drivas i aktiebolagsform. 

- En pedagogisk verksamhet i Ås som tidigare fått positivt beslut om att 
driva dagverksamhet, och som tidigare sökt nattis men fått nej, har nu 
dragit tillbaka sin ansökan.  

- Utbildning pågår för personal som skall ta emot studenter i projektet 
Övningsskola- och förskola, som kommunen gått in, med start i januari. 
Ås blir upptagningsområde. 

- Workshopdagen den 17 oktober kommer att handla om systematiskt 
kvalitetsarbete. Alla politiker, skolledare, chef för integration och språk, 
fackliga representanter samt representant för Samisk förvaltningsområde 
är inbjudna. 

- Skolskjutssamordnare Malin Nilsdotter Nyström har, på begäran från 
Barn- och utbildningsförvaltningen fått en resurs på heltid fram till jul. 

_____ 

Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 

- 80% av ansökningar om skolskjuts kom i augusti istället för i maj. Ca 90 
stycken dispensansökningar har inkommit under året. 

- En del överklagningar har inkommit på grund av avslag på ansökningar 
med växelvisboende. 

- Har fått stöd tillfälligt för att arbeta undan. 

- Jörgen Blom, V frågar om långa restider för elever på särskolan i 
Lugnvik. Malin Nilsdotter Nyström svarar att de långa restiderna beror 
på samordning i Krokom där flera bilar möts och lastar om från kring- 
och ytterområdena. Vi har ett samordningskrav på oss för att hålla nere 
kostnaderna. 

_____ 
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Bun § 114 (forts.) Dnr 2017-000003 

 

Kopia till: 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
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Bun § 115 Dnr 2017-000098  

Tillsyn enskilt drivna verksamheter 2016-2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Tillsynsrapport 2016-2017 – Enskilt 

drivna verksamheter. 

Bakgrund 
Krokoms kommun har tillsynsansvar för enskilt drivna verksamheter i 
kommunen dvs. fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg (privata 
dagbarnvårdare). Tillsynen skall ske regelbundet och genomförs i Krokoms 
kommun vartannat år (Skollagen 2010:800, 26 kap 4§). 

Tillsynen ska leda till att säkerställa att verksamheterna håller en god kvalitet 
utifrån gällande lagar och föreskrifter. Tillsynen ska även klargöra om 
verksamheten uppfyller kraven för att även fortsättningsvis vara godkänd 
och ha rätt till bidrag från Krokoms kommun.  
I Krokoms kommun finns fem fristående förskolor och två enskild 
pedagogisk omsorg. Tillsyn har senast genomförts under perioden november 
2016 - april 2017 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande Tillsyn enskilt drivna verksamheter 2016-2017, 
kvalitetscontroller, 2017-07-14 
Tillsynsrapport 2016-2017 – Enskilt drivna verksamheter, 
kvalitetscontroller, 2017-07-14 

Kopia till 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Birgitta Lundgren, förvaltningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 

 

 



  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(26) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-10 

 
 

  
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Bun § 116 Dnr 2016-000177  

Internkontrollplan 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljning av Internkontrollplan 
halvår 2017. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppföljning av internkontroll 

per halvår avslutas. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att kontrollera 
varför inte åtgärder är lämnade på samtliga anmälningar om kränkande 
behandling. Att redovisa till nämnden i januari 2018. 

Bakgrund 
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige och barn- och 
utbildningsnämndens fastställda mål uppfylls och att viktiga processer 
kvalitetssäkras.  
Detta innefattar: 
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, 

mm. 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande Uppföljning Internkontroll halvår 2017, kvalitetscontroller, 
2017-09-28 
Uppföljning av Internkontrollplan halvår 2017 barn- och 
utbildningsnämnden, kvalitetscontroller, 2017-10-10 
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Bun § 116 (forts.) Dnr 2016-000177  

Förslag som läggs på mötet 
Jörgen Blom, V föreslår att halvårsrapport tas bort. 

Karin Wallén, C föreslår att förvaltningen skall få i uppdrag att kontrollerar 
varför inte åtgärder är lämnade på samtliga anmälningar om kränkande 
behandling 

Beslutsgång 
Det finns två förslag. 

Ordförande kommer att fråga på varje förslag var för sig. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om halvårsrapporteringen skall tas bort finner ordföranden att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Efter fråga på om förvaltningen skall få uppdrag att kontrollerar varför inte 
åtgärder är lämnade på samtliga anmälningar om kränkande behandling 
finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, förvaltningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola 
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola 
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Bun § 117 Dnr 2017-000007  

Meddelanden 2017 

Förvaltningsrätten/kammarrätten 
1. Förvaltningsrätten, Föreläggande mål nr 3213-17. (Dnr. BUN 2017/068)  

2. Förvaltningsrätten, Föreläggande mål nr 3893-17. (Dnr. BUN 2017/148)  

3. Förvaltningsrätten, Föreläggande mål nr 3745-17. (Dnr. BUN 2017/135)  

4. Förvaltningsrätten, Föreläggande mål nr 3526-17. (Dnr. BUN 2017/111)  

5. Förvaltningsrätten, Dom mål nr 1831-17. (Dnr. BUN 2017/013)  

Nämnder/styrelser/presidier i kommunen 
6. KS § 126, Sammanträdesdagar 2018 (Dnr BUN 2017/163) 

7. KS pres § 292 Barnomsorg på ombekväm arbetstid (Dnr BUN 2017/047) 

8. SN § 124, Familjecentral (Dnr BUN 2017/75) 

Skolinspektionen 
9. Begäran om komplettering, Uppföljning av beslut angående skolsituation 

för en grundskolelev vid Cederbergskolan i Krokoms kommun, Dnr 411-
2017:8155 (Dnr. BUN 2017/013) 

Övrigt 
10. Privatperson, överklagan skolskjutsbeslut (Dnr. BUN 2017/111) 

11. Privatperson, överklagan skolskjutsbeslut (Dnr. BUN 2017/148) 

12. Privatperson, överklagan skolskjutsbeslut (Dnr BUN 2017/066) 

13. Föllinge BoU, Överklagandehänvisning, skolinspektionen Dnr 41-
2017:1344 (Dnr BUN 2017/013) 
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Bun § 117 (forts.) Dnr 2017-000007 

 
14. Krokoms kommun, BoU, Svar till förvaltningsrätten angående 

överklagan på skolskjuts (Dnr BUN 2017/068) 
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Bun § 118 Dnr 2017-000004  

Tillbud 2017 
- Inom förskolan har 11 stycken tillbudsanmälningar och 5 stycken 

skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 3 stycken handlingsplaner 
upprättats. 
 

- Inom enskilt driven verksamhet har 2 stycken tillbudsanmälningar 
inlämnats. 

 
- Inom skolan har 8 stycken tillbudsanmälningar 3 stycken 

skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 2 stycken handlingsplaner 
upprättats. 

 
- Totalt har 21 stycken tillbudsanmälningar och 8 stycken 

skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 5 stycken handlingsplaner 
upprättats. 
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Bun § 119 Dnr 2017-000005  

Delegationsbeslut 2017 
Sammanställning av delegationsbeslut 9 oktober 2017 
 
 

 
Delegat 

  
1. Delegationslista Barn- och 

utbildningschef 2017-10-09 
 
Uppsägning av plats inom den 
kommunala barnomsorgen 
 
Återtagande av uppsägning av plats 
inom den kommunala 
barnomsorgen 
 
2. Delegationslista rektorer och 

förskolechefer 2017-08-28 
 
Beslut om skolbarns placering 
Beslut om skolbarns placering 
Beslut om skolbarns placering  
Beslut om skolbarns placering 
Beslut om skolbarns placering 
 
3. Delegationslista 

skolskjutssamordnare 2017-08-
28 

 
Beviljad  
Delvis beviljad 
Avslagna 

 
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
 
 
 
 
R (Tomas Hallberg) 
R (Gunilla Kvist)  
Bitr. R (Sara Wikman) 
R (Annika Lööf-Sjölund)  
R (Per-Olof Mars)  
 
Skolskjtss. (Malin Nilsdotter 
Nyström) 
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Bun § 120 Dnr 2017-000006  

Elevärenden 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av 1 stycken anmälan om kränkande 
behandling. 
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Bun § 121 Dnr 2017-000008  

Övriga frågor 2017 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 


	Godkännande/förändringar av barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2017
	Barn- och utbildningsnämndens beslut

	Barnkonventionen 2017
	Sista datum för skolskjutsbeslut
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Reservation
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Budgetuppföljning 2017
	Sammanträdesdagar 2018
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Information Personuppgiftslagen, PUL 2017
	Nämndens ansvarsutövande 2017
	Informationer 2017
	Kopia till:

	Tillsyn enskilt drivna verksamheter 2016-2017
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Internkontrollplan 2017
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Meddelanden 2017
	Förvaltningsrätten/kammarrätten
	Nämnder/styrelser/presidier i kommunen
	Skolinspektionen
	Övrigt

	Tillbud 2017
	Delegationsbeslut 2017
	Elevärenden 2017
	Övriga frågor 2017

