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Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum

2020-11-12

Tid

17.00–21.00

Plats

Stora Södergatan 47, lokal Råbandsknopen

Följande ärenden ska behandlas:

1. Fastställande av föredragningslista och val av justerare
2. Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2019/6553

3. Lokalförändring Tirfings förskola
Dnr BSN 2020/3656

4. Lokalförändring Backens förskola
Dnr BSN 2020/4802

5. Viljeinriktning för lokalplan 2021-2025
Dnr BSN 2020/4807

6. Verksamhetschef för elevhälsan
Dnr BSN 2018/1427

7. Remiss: Reglemente för barn- och skolnämnden
Dnr BSN 2019/0661

8. Remiss: Promemoria En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
Dnr BSN 2020/6170

9. Remiss: Lunds program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko 2021–2030
Dnr BSN 2020/5533

10. Fastställande av sammanträdestider för barn- och skolnämnden 2021
Dnr BSN 2020/4805

11. Anmälan av delegerade beslut
Dnr BSN 2019/6532
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12. Anmälan om frånvaro till huvudman
Dnr BSN 2019/6530

13. Anmälan av kränkande behandling till huvudman
Dnr BSN 2019/6531

14. Anmälan av handlingar för nämndens information
Dnr BSN 2019/6533

15. Sekretess: Yttrande med anledning av överklagande: Föreläggande om vite för
att tillse att skolplikten fullgörs
Dnr BSN 2019/6482

16. Sekretess: Tillsynsärenden från Skolinspektionen, BEO och DO
Dnr BSN 2020/4803

17. Sekretess: Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2019/6553

Mia Honeth (L)
Ordförande

Britta Fremling
Nämndsekreterare
britta.fremling@lund.se

Barn- och skolnämnden

Ledamöter
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Mårten Spanne (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Rita Borg (S)
Emma Fager Malmström (MP)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)
Ersättare
Jessica Ulfgren (L)
Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
Ann-Sofie Frånberg (KD)
Joakim Twete (S)
Agneta Geijer (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Jonas Ringqvist (V)
Emma Tomasson (FI)
Marcus Svensson (SD)
Övriga
Jytte Lindborg, skoldirektör
Britta Fremling, nämndsekreterare
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1. Fastställande av föredragningslista och val av
justerare
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att fastställa dagordningen.

Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll utses xxx och xxx, ersättare.
Justering äger rum den 19 november 2020 kl. 09.00 på skolkontoret.

Beslutet skickas till
-

Barn- och skolnämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-12

BSN 2020/0338

2. Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2019/6553

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Skoldirektören informerar tillsammans med berörda
tjänstepersoner om aktuella frågor.
Projektledare Magdalena Titze, kommunkontoret, informerar om:
- Utredning avseende samlad måltidsorganisation (2019/4953)
Ekonomichef André Levin informerar om:
- Ekonomisk uppföljning avseende oktober (BSN 2019/6523)
- Redovisning av uppdrag angående åtgärder för nollresultat (BSN
2019/6523)
Skoldirektör Jytte Lindborg informerar om:
- Lägesrapport covid-19
- Förskolans ledningsorganisation
- Översyn av beslut och rutiner gällande mottagning i grundsärskola
- Utvecklingsplan för barn- och skolförvaltningen
- Förslag till årsplanering 2021 för barn- och skolnämnden
(2020/4806)
- Lokalplan/Underlag för strategisk lokalförsörjningsplan
Skriftlig information om:
- Status lokalinvesteringsprojekt
- Schrems II - Överföring av personuppgifter till USA
- Planprogram för Genarp centrum (2020/6856), svarstid förlängd
till 22 december

Beslutet skickas till
-

Barn- och skolnämnden
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3. Lokalförändring Tirfings förskola
Dnr BSN 2020/3656

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

avveckla verksamheten på Tirfings förskola och erbjuda barnen
plats på Guldåkerns förskola samt
säga upp hyresavtal för paviljonger som använts av Tirfings
förskola.

att

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen har genomfört lokalförändringsprocess
kring Tirfings förskola. Tirfings förskola är en förskola i tillfälliga
lokaler (paviljonger) med plats för tre avdelningar på området
Linero. Enligt barn- och skolnämndens viljeinriktning för
lokalplaneringen ska antalet små enheter minskas. Därför förslås att
paviljongerna där Tirfings förskola bedriver sin verksamhet lämnas
och barnen flyttar in på Guldåkerns förskola. Dialog har förts med
vårdnadshavare enligt nämndens lokalförändringsprocess.

Underlag för beslut





Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22
Lokalförändring Tirfings förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-10-15 § 102
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Lokalförändring Tirfings förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-05-26 § 59

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Utbildningsområde 1
För kännedom:
-

Barn- och skolnämnden
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4. Lokalförändring Backens förskola
Dnr BSN 2020/4802

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

avveckla verksamheten på Backens förskola och erbjuda
barnen plats på Ladugårdsmarkens förskola samt
säga upp paviljongerna på Backens förskola.

att

Sammanfattning
Backens förskola är en förskola på Norra fäladen i tillfälliga lokaler
(paviljonger) som placerades ut 2011 i samband med att förskolan
Slangbågen revs på grund av fuktproblem.
Sedan juni 2020 genomförs renovering och ombyggnation av
Ladugårdsmarkens förskola (tidigare även skola) efter beslut av
kommunstyrelsen i november 2018.
Barn- och skolförvaltningen föreslår att paviljongerna där Backens
förskola bedriver sin förskola lämnas och att barnen flyttar in på
Ladugårdsmarkens förskola när den är färdigrenoverad. Dialog har
förts med vårdnadshavare sedan november 2017 då beslutet om att
Ladugårdsmarken skulle ställas om helt till förskola fattades av
dåvarande barn- och skolnämnd Lund Stad.

Underlag för beslut







Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22
Lokalförändring Backens förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-10-15 § 103
Lokalförändring Backens förskola
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Lokalförändring Backens förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-08-26 § 92
Lokalförändring Backens förskola
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-07 § 308
Beställning Ladugårdsmarken
Protokollsutdrag barn- och skolnämnd Lund stad 2017-11-08
§ 103 med tillhörande tjänsteskrivelse (dnr BSL 2017/0947)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Utbildningsområde 2

Barn- och skolnämnden

För kännedom:
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5. Viljeinriktning för lokalplan 2021-2025
Dnr BSN 2020/4807

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa viljeinriktning enligt barn- och skolnämndens beslut
den 8 januari 2020, § 2, som underlag för uppdatering av
kommande lokalplan.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden fastställer varje år en uppdaterad lokalplan
för sina verksamheter.
Ärendet är en del i barn- och skolnämndens lokalplaneringsprocess
och beskriver den inriktning som ska styra upprättandet av lokalplan
för perioden 2021-2026.
Viljeinriktningen pekar ut ett antal faktorer som nämnden anser
skastyra lokalplaneringen och utgöra grunden för hur uppdatering
av lokalplanen genomförs.

Underlag för beslut





Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22
Viljeinriktning lokalplan 2021-2026
Viljeinriktning för lokalplan 2021-2026, enligt barn- och
skolnämndens beslut 2020-01-08, § 2
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-10-15 § 104
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Återkoppling från lokaldag samt viljeinriktning för lokalplan
2021-2026

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Skolkontoret, Ekonomi och lokalplanering
För kännedom:
Verksamhets- och utbildningschefer
Serviceförvaltningen

Barn- och skolnämnden
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6. Verksamhetschef för elevhälsan
Dnr BSN 2018/1427

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

förlänga Ann Hejde Spjuts uppdrag som vikarierande
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen t.o.m. 202105-31 med villkor som framgår av nämndens beslut 2019-0619 § 48, samt
i delegationsordningen förlänga bemyndigandet att ta beslut
enligt punkterna S:12-16 och S:26 t.o.m. 2021-05-31.

att

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska därför enligt
gällande lagstiftning utse en verksamhetschef att svara för denna
verksamhet.
Barn- och skolnämnden har sedan tidigare utsett Ann Hejde Spjut till
vikarierande verksamhetschef t.o.m. 2020-12-31. Till
verksamhetschefen har också ett antal beslut, såsom mottagande i
grundsärskola, delegerats från nämnden.
En partssammansatt grupp har tillsatts för att se över organisationen
kring och uppdraget som bland annat verksamhetschef enligt hälsooch sjukvårdslagen. Arbetet i förhållande till denna befattning är i
huvudsak genomfört. Denna process samt pågående pandemi har
medfört att rekrytering ännu inte påbörjats. Förvaltningen föreslår
därför att uppdraget som vikarierande verksamhetschef förlängs
t.o.m. 2021-05-31.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 oktober
2020
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-06-11 § 82,
2020-04-28, § 50, 2019-11-06, § 90 samt 2019-06-19 § 48

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
För kännedom:
Utbildningsnämnden
IVO

Barn- och skolnämnden
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7. Remiss: Reglemente för barn- och skolnämnden
Dnr BSN 2019/0661

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna remissyttrande över förslag till reglemente för styrelser
och nämnder i Lunds kommun i enlighet med barn- och
skolförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober
2020.

Sammanfattning
Översyn av samtliga nämnders och styrelsers reglementen pågår
sedan en tid tillbaka. Syftet med det reviderade förslaget är enligt
kommunkontoret att tydliggöra kommunfullmäktiges
ansvarsfördelning till nämnder och styrelser och därmed skapa en
helhet kring Lunds kommuns politiska ansvarsfördelning.
Kommunstyrelsens förslag på nya reglementen har tidigare skickats
på remiss till samtliga nämnder med senaste svarsdatum i januari
2020. Barn- och skolnämnden beslutade den 23 januari 2020, § 6, om
yttrande med anledning av remissen.
Efter inkomna remissvar från styrelser och nämnder har förslaget till
nya reglementen ytterligare justerats. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 14 september 2020, § 305, att delarna
som rör mark- och exploatering respektive översynen av det
samlade ansvaret för friluftsfrågor förs över till
partiöverläggningarna och att i övrigt skicka ut förslaget till
reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun på remiss,
med svar senast den 19 november 2020.
Barn- och skolförvaltningen har sammanställt yttrande över
remisshandlingarna. Sammanfattningsvis konstateras att merparten
av de synpunkter som lyftes i yttrande genom barn- och
skolnämndens beslut den 23 januari 2020 har beaktats i det nya
förslaget till reglemente som nu är föremål för yttrande. De
synpunkter som inte tagits hänsyn till lyfts på nytt inom ramen för
yttrandet.

Underlag för beslut



Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober
2020 Remiss: Reglemente för barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 september
2020, § 305 dnr 2019/0643 med tillhörande underlag.

Barn- och skolnämnden
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Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-01-23, § 6,
med tillhörande yttrande
BSN Synpunkter för översyn av reglementen
förvaltningsremiss 2019-02-22

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Barn- och skolnämnden
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8. Remiss: Promemoria En mer likvärdig och effektiv
skoltillsyn
Dnr BSN 2020/6170

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

ställa sig bakom förslagen i promemorian.

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har skickat promemorian En mer
likvärdig och effektiv skoltillsyn på remiss med möjlighet för Lunds
kommun att lämna yttrande senast den 14 december 2020.
Kommunkontoret har skickat remisshandlingarna till barn- och
skolnämnden för yttrande inför behandling i kommunstyrelsen.
I promemorian lämnas förslag på hur Skolinspektionens tillsyn kan
bli mer effektiv och likvärdig mellan kommunala och fristående
huvudmän. Ett av förslagen är att den nuvarande mest ingripande
sanktionen vid brister i kommunala skolor – statliga åtgärder för
rättelse – som huvudregel ersätts med ett verksamhetsförbud tills
vidare. Det innebär att även kommunala skolor med stora brister
kommer att kunna stängas och inte kan öppnas igen förrän bristerna
är åtgärdade.
Barn- och skolförvaltningen bedömer förslagen i promemorian som
rimliga och föreslår därför barn- och skolnämnden att ställa sig
bakom dessa.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-1020, Promemoria En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
Promemorian ”En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn”

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Barn- och skolnämnden
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9. Remiss: Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling, LundaEko 2021–2030
Dnr BSN 2020/5533

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över remiss i ärendet Lunds program för
ekologisk hållbarhet 2021 – 2030 enligt vad som framgår av
barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade vid sitt
sammanträde den 8 september att skicka ut Lunds program för
ekologisk hållbar utveckling, LundaEko 2021–2030, på remiss till
samtliga nämnder och kommunala bolag samt andra berörda
intressenter för kännedom och synpunkter. Det nya programmet
utgår från FN:s 17 globala mål samt de svenska miljökvalitetsmålen
och är, tillsammans med Lunds program för social hållbar utveckling,
en grundpelare i kommunens hållbarhetsarbete. Programmet
genomsyras av Lunds policy för hållbar utveckling som är
övergripande för kommunens systematiska hållbarhetsarbete.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över
remisshandlingarna där det framgår att förslaget till program är i
linje med nämndens befintliga miljöuppdrag utifrån läroplanen och
att förvaltningen står bakom att nämnden tilldelas ett huvudansvar
för delmål 1.4 samt ett delansvar för ytterligare 13 delmål. I
yttrandet framkommer dock ett behov av att programmets struktur
förtydligas samt ges ett förslag för att inkludera ett bredare barnoch ungdomsperspektiv.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21
Remiss: Lunds program för ekonomisk hållbar utveckling,
LundaEko 2021-2030
Protokollsutdrag kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
2020-09-08 § 39 med tillhörande remisshandlingar

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
För kännedom:

Barn- och skolnämnden
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10. Fastställande av sammanträdestider för barnoch skolnämnden 2021
Dnr BSN 2020/4805

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa sammanträdestider för barn- och skolnämnden 2021
med start kl. 17.00 enligt följande: 19 januari, 16 februari, 23
mars, 20 april, 11 maj (extra), 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 21
september, 19 oktober, 23 november och 14 december.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa sina
sammanträdestider för kommande kalenderår.
Barn- och skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdestider med tisdagar som mötesdag där hänsyn tagits
bland annat till föreslagna sammanträdestider för
kommunfullmäktige.

Underlag för beslut


Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-30
Fastställande av sammanträdestider för barn- och
skolnämnden 2021

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kvalitetsenheten
För kännedom:
-

Barn- och skolnämnden
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11. Anmälan av delegerade beslut
Dnr BSN 2019/6532

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har genom sin beslutade delegationsordning
uppdragit åt förvaltningen och utsedda delegater att fatta beslut på
nämndens vägnar i de ärenden som anges i delegationsordningen.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Skolkontoret sammanställer inför varje nämndssammanträde en
redovisning av dessa beslut. Anställningsbeslut redovisas separat.
Ett arbete pågår med att effektivisera redovisningen av
delegationsbeslut som fram tills nu gjorts manuellt i hela
organisationen så att besluten i ökad utsträckning kan tas ut genom
sökningar i de system där informationen finns.

Underlag för beslut




Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27
Redovisning av delegationsbeslut utbildningsområdena och
skolkontoret (W3D3 2020-10-01—2020-10-26)
Redovisning av delegationsbeslut anställningar (QlikView
2020-10-01—2020-10-31)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
-

Barn- och skolnämnden

Kallelse
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12. Anmälan om frånvaro till huvudman
Dnr BSN 2019/6530

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett
om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt (SkolL 7:19 a).
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektor se till
att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Genom att en
redovisning av nya utredningar presenteras till varje sammanträde
får nämnden en lägesbild av frånvarohanteringen.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27
Anmälan om frånvaro till huvudman
Redovisning av nya frånvaroutredningar (2020-10-01—
2020-10-26)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
-

Barn- och skolnämnden
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13. Anmälan av kränkande behandling till huvudman
Dnr BSN 2019/6531

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
är enligt 6 kap. 10 § skollagen skyldig att anmäla detta till
huvudmannen.
Skolkontoret sammanställer inkomna anmälningar till barn- och
skolnämnden inför varje sammanträde.
Huvudmannen är också enligt samma lagrum skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden. Denna uppgift är inom
barn- och skolnämndens verksamheter delegerad till rektor.

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27
Redovisning av kränkningsanmälningar 2020-10-01--202010-26

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
_
För kännedom:
-

Barn- och skolnämnden

Kallelse

19 (22)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-12

BSN 2020/0338

14. Anmälan av handlingar för nämndens
information
Dnr BSN 2019/6533

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Inför varje nämndsmöte sammanställer skolkontoret utvalda
handlingar som anses särskilt intressanta för nämnden.
Barn- och skolnämndens diarium är sökbart på kommunens
webbplats https://publikaarenden.lund.se/ (alt. www.lund.se,
Kommun & politik, Diarium, arkiv och sekretess, Diarium och arkiv).
Handlingar i tillsynsärenden hos Skolinspektionen, BEO och DO
redovisas till nämnden i ett eget, sekretesskyddat ärende
(2020/4803).

Underlag för beslut



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27
Redovisning av handlingar för nämndens information 202010-01—2020-10-26

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
-

Barn- och skolnämnden

Kallelse

20 (22)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-12

BSN 2020/0338

15. Sekretess: Yttrande med anledning av
överklagande: Föreläggande om vite för att tillse att
skolplikten fullgörs
Dnr BSN 2019/6482

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

anta barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande som sitt
eget och skicka det till Förvaltningsrätten i Malmö.

Sammanfattning
XXX

Underlag för beslut
XXX

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Förvaltningsrätten i Malmö
För kännedom:
-

Barn- och skolnämnden

Kallelse

21 (22)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-12

BSN 2020/0338

16. Sekretess: Tillsynsärenden från Skolinspektionen,
BEO och DO
Dnr BSN 2020/4803

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
När Skolinspektionen (SI), Barn- och elevombudet (BEO) och
Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreder ärenden som gäller
Lunds kommuns skolor och förskolor kan yttranden begäras in från
huvudmannen.
Barn- och skolnämnden får till varje sammanträde ta del av de
yttranden som lämnats till SI, BEO och DO sedan föregående
nämndsmöte.

Underlag för beslut







Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-19
Ärende 1 BSN 2020/5290
Ärende 2 BSN 2020/5047
Ärende 3 BSN 2020/4646
Ärende 4 BSN 2020/0132
Ärende 5 BSN 2020/5603

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
-

Barn- och skolnämnden

Kallelse

22 (22)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-12

BSN 2020/0338

17. Sekretess: Skoldirektören informerar
Dnr BSN 2019/6553

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Skoldirektören informerar tillsammans med berörda
tjänstepersoner om aktuella frågor.
Enhetschef myndighetsenheten/förvaltningsjurist Anna Palm
informerar om:
- Föreläggande om vite för att tillse att skolplikten följs (2020/6035)
- Föreläggande om vite för att tillse att skolplikten följs (2020/6036)

Beslutet skickas till
-

