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Tid 
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§ 89-97 

Beslutande 
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Patrik Olsen (M) 
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Lotta Wahlmino (L) 
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Mats Linde, förvaltningschef 
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Jennie Ljunggren, ekonom, § 90, 94a) 
Clas Wolke, verksamhetsutvecklare, § 90-91, 94b) 
Åse Porsefjord, chef central elevhälsa, § 93 
Annelie Olsson, verksamhetsutvecklare, § 94a), 94c) 
Kristina Olson, förvaltningskamrer, § 94a) 
Torbjörn Hansson, planeringssekreterare, § 94a) 
Ann Gustafsson, HR-strateg, § 94a) 
Wolfgang Friedh, planeringssekreterare, § 94f) 
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§ 89 

Yttrande över motion från Allians för Kalmar ”Bättre 
skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem” 
Dnr BUN 2017/0897 

Handlingar 
- Motion ” Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem”. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24. 

Bakgrund 
Allians för Kalmar (Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna) har in-
kommit med en motion till kommunfullmäktige syftande till att införa ”Aktivt 
skolval” i Kalmar kommun. Följande punkter föreslås: 

1. Att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla. 
2. Att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande in-

formation om utbudet av skolor. 
3. Att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i 

kommunen. 
4. Att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning 

förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt 
ifrån hemmet. 

5. Att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett 
transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i 
Kalmar, fristående såväl som kommunala. 

 
Förvaltningskontoret har tagit fram förslag till yttrande över motionen. Utifrån 
yttrandet föreslås att motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5 ska avslås 
samt att motionens förslag avseende punkt 2 och 3 ska anses som besvarade. 
 
Samråd har skett med Södermöre kommundelsnämnd. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Lasse Johansson (S) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla 
förvaltningskontorets förslag. 

 
2. Björn Brändewall (L), Lotta Wahlmino (L) och Patrik Olsen (M) före-

slår att ärendet ska återremitteras till barn- och ungdomsförvaltningen 
för att inhämta information och erfarenheter från kommuner som re-
dan implementerar aktivt skolval, såsom Nacka och Botkyrka, samt 
gemensamt kösystem, såsom Nacka och Stockholm. 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om barn- och ungdoms-
nämnden vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att barn- 
och ungdomsnämnden vill återremittera ärendet i enlighet med Björn Brände-
walls m.fl. förslag. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet till barn- och 
ungdomsförvaltningen för att inhämta information och erfarenheter från 
kommuner som redan implementerar aktivt skolval, såsom Nacka och Bot-
kyrka, samt gemensamt kösystem, såsom Nacka och Stockholm. 
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§ 90 

Intern kontrollplan 2018 
Dnr BUN 2017/0929 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern 
kontroll, kommunfullmäktige den 18 december 2000, § 256, inom sitt område 
organisera samt dokumentera och anta regler och anvisningar i syfte att åstad-
komma god intern kontroll.  
 
Fr.o.m. 2017 ingår intern kontroll i en process, utformad så att kommunen kan 
göra avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Syftet är lyfta och 
bedöma risker som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomiska re-
sultat. Inte bara ekonomiska faktorer ska framöver vägas in, utan även vikten 
av att upprätthålla förtroendet för barn- och ungdomsnämndens verksamhet. 

Intern kontrollplan 2018 
Till 2018 har kommunledningskontoret identifierat och tagit fram de risker 
som finns i de kommunövergripande processerna, så som hantera ekonomi, 
hantera ärende och dokument, informera och kommunicera, personalproces-
sen, leverera IT stöd, tillhandahålla lokaler/tjänster samt stödja och utveckla 
den demokratiska processen. Dessa risker kan den enskilda nämnden inte på-
verka. 
 
Utöver dessa kommunövergripande risker innehåller barn- och ungdoms-
nämndens kontrollplan även ett antal verksamhetsspecifika risker med tillhö-
rande kontrollmoment, det vill säga risker kopplade till att bidra till individers 
utveckling och lärande. Kontrollplanen innefattar också de risker som lyftes i 
verksamhetsplanen för 2017. 
 
Avrapportering av intern kontrollplan 2018 sker i samband med årsredovis-
ningen för samma år. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan 2018. 
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§ 91 

Svar på revisorernas rapport ”Granskning av grund-
skolornas arbete för att motverka kränkande behand-
ling” 
Dnr BUN 2017/0732 

Handlingar 
- Revisionsrapport ” Granskning av grundskolornas arbete för att motverka 

kränkande behandling. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-11-01. 

Bakgrund 
På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har Ernst & Young genomfört 
en granskning av hur arbete avseende likabehandling samt diskriminering och 
trakasserier bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen genomfördes på 
barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. 
 
Kommunens revisorer har överlämnat rapporten till bland annat barn- och 
ungdomsnämnden och önskar senast den 17 november 2017 svar på rappor-
tens rekommendationer samt vilka åtgärder nämnden planerar att vidta. 
 
Svaret nedan består av nämndens redogörelse för vilka åtgärder som kommer 
att vidtas med anledning av rapporten. Svaret är strukturerat utifrån fyra 
(nedanstående) punkter där revisorerna utifrån granskningsresultatet rekom-
menderar båda nämnderna att åstadkomma förändringar. 
 
1. Säkerställa att nämnderna har en tydlig rutin kring hur de tar del av 

de utredningar kring diskriminering och kränkande behandling som 
skolor och förskolor genomför. 

 
Förslag till åtgärd: 
I dokumentet, Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling, läggs följande 
formulering till: Förskolechef eller rektor kan vid behov bjudas in till presidie- och/eller 
nämndssammanträde för att informera om avslutade och/eller pågående utredningar av 
kränkningar. 
 
2. Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors 

och skolors likabehandlingsplaner (eller motsvarande) innehåller 
kartläggningar av verksamheten, en analys utifrån dessa kartlägg-
ningar samt tydliga och uppföljningsbara mål med koppling till 
verksamhetens konstaterade behov inom området. 

 
Förslag till åtgärd: 
Metoder (stödmaterial och goda exempel) för olika former av kartläggningar, 
analys och tydliga och uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens 
konstaterade behov, tas fram av verksamhetsutvecklare på förvaltningskontoret 
i samverkan med kuratorsnätverket. Resultatet presenteras vid workshop (obli-
gatorisk?) för förskolechefer/rektorer. 
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3. Genom rutin säkerställa att samtliga skolors likabehandlingsplaner 

(eller motsvarande) är uppdaterade och finns tillgängliga för elever 
och vårdnadshavare. 

 
Förslag till åtgärd: 

A. Synkronisera så att samtliga förskolor och skolor förnyar sina planer 
mot diskriminering och kränkande behandling inför varje kalenderår. 

B. Ge uppdraget till IT-pedagog att på nätverkets publika hemsidor publi-
cera uppdaterade planer. 

C. Förtydliga den nya arbetsgången (A och B) i dokumentet, Vägledning i 
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

 
4. Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete 

inom området likabehandling samt diskriminering och kränkande 
behandling. Som en del av detta kritiskt analysera insamlat underlag 
(till exempel utifrån sammanställning av elevenkäter eller enheternas 
likabehandlingsplaner) med fokus på att identifiera eventuella 
nämndsövergripande utvecklingsområden. 

 
Förslag till åtgärd: 
I dokumentet, Systematiskt kvalitetsarbete, läggs följande text till: 
Uppföljning av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling  
 
Planeringssekreterare analyserar sammanställningen av svaren från enkäter (se 1.2, sida 2 i 
detta dokument) som elever och vårdnadshavare årligen svarar på. Utifrån analysen föreslås 
eventuella förvaltningsövergripande utvecklingsområden.  
 
Sammanställning och analys delges barn- och ungdomsnämndens politiker vid närmast föl-
jande nämndssammanträde. Kontaktpolitiker hanterar sammanställning och analys för det 
geografiska nätverk som man representerar. 
 
I Årsrapporten återges analysen (se föregående stycke) samt en sammanställning över an-
mälda kränkningar - antal och typ av kränkningar. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna svaret till kommunens 
revisorer. 
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§ 92 

Förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-
2022 - remissvar 
Dnr BUN 2017/1020 

Handlingar 
- Remiss ”Förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-2022. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i november 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp presentera ett 
förslag till politisk organisation som kan beslutas före valet år 2018. Kommun-
styrelsen fick också i uppdrag att samtidigt presentera ett förslag till förvalt-
ningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen. 
 
Den parlamentariska gruppen har nu tagit fram förslag till ny organisation inför 
mandatperioden 2019-2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att 
låta nämnder och majoritetsägda kommunala bolag yttra sig över förslaget. 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 
1 december 2017. 
 
Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden inte ska ha 
några synpunkter på förslag till ny organisation. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (L), med instämmande av 
Micael Foghagen (SD), Lotta Wahlmino (L) och Eva Jarstad (S), att barn- och 
ungdomsnämnden ska föreslå ett namnbyte från barn- och ungdomsnämnden 
till utbildningsnämnden, med motsvarande namnändring för förvaltningen. 
 
Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar förslag på remissyttrande utifrån 
Björn Brändewalls m.fl. förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden att över-
lämna remissyttrandet, i enlighet med Björn Brändewalls m.fl. förslag, till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna remissyttrandet till kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 
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§ 93 

Prövning om elev vid fristående skola ska åläggas 
skolgång inom det offentliga skolväsendet 
Dnr BUN 2017/0914 
Vid handläggning och beslut av detta ärende är barn- och ungdoms-
nämndens sammanträde inte offentligt 

Handlingar 
- Anmälan från Thoren Framtid gällande elev med betydande frånvaro. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-03. 

Bakgrund 
Thoren Framtid har anmält till barn- och ungdomsnämnden att en elev i år 7 
haft en stor frånvaro från skolan under höstterminnen 2017. 
 
Eleven har under höstterminen haft 52,8% frånvaro. 
 
Skolan har haft daglig kontakt med vårdnadshavarna. Skolan har haft flertalet 
möten med vårdnadshavare. Skolans elevhälsa samt SYV är inkopplad. Skolan 
har lämnat en orosanmälan till socialtjänsten den 19 september, vårdnadsha-
vare inväntar ev. LVU omhändertagande. 
 
Utredningen visar att Thoren Framtid har de kontakter och vidtagit de åtgärder 
motsvarande vad en offentlig skola kan skapa och vidta. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna Thoren Framtids anmälan om 
elevens frånvaro utan åtgärd. 
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§ 94 

Diskussions- och informationsärenden 
 
a) Verksamhetsplan med internbudget 2018 
 
Förvaltningskamrer Kristina Olson, verksamhetsutvecklare Annelie Olsson, 
ekonom Jennie Ljunggren, planeringssekreterare Torbjörn Hansson och HR-
specialist Ann Gustafsson informerar om preliminär verksamhetsplan med 
internbudget för barn- och ungdomsnämnden. 
 
Innehåll: 
• Verksamhetsmål 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Utmaningar och prioriteringar 
• Kvalitet i verksamheten 
• Personal 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt samman-
träde den 13 december 2017. 
 
b) Genomförd utvärdering av ”Handlingsplan - Särskilt begåvade elever” 
 
I november 2015 besvarade barn- och ungdomsnämnden ett medborgarförslag 
om insatser för särskilt begåvade barn. Beslutet innebar bl.a. att förvaltningen 
fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade elever, vilket 
gjordes under våren 2016. 
 
Handlingsplanens syfte är att: 
1. ge vägledning till att identifiera barn/elever med särskild begåvning 
2. förtydliga hur vi bemöter dessa barn 
 
Verksamhetsutvecklare Clas Wolke informerar om resultatet av enkäten om 
genomförda insatser på förskolor och skolor för att förbättra situationen för 
särskilt begåvade barn/elever som förskolechefer och rektorer besvarat. 
 
Framöver kommer handlingsplanen att uppmärksammas och följas upp på 
följande sätt: 
• Ny enkät, maj 2018 

- har handlingsplanen bidragit till att uppmärksamma särskilt begåvade 
barn/elever? 

• Ny informationsrunda i stadienätverken 
- nov - dec - jan 

• Hänvisning till handlingsplanen från… 
- stödprocess för barns utveckling i förskolan 
- stödprocess för elevens måluppfyllelse i grundskolan 
- stödprocess för elevers närvaro i skolan 

• Fråga till central elevhälsa 
- uppmärksammas särskild begåvning? 
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Under hösten 2018 kommer barn- och ungdomsnämnden att få information 
om resultatet av enkäten som förskolechefer och rektorer besvarade i maj 
2018. 
 
c) Likvärdig utbildning i förskoleklass 
 
Regeringen föreslår: 
• En ny lag (1 januari 2018) om obligatorisk förskoleklass och skolplikt vid 6 

års ålder. En obligatorisk förskoleklass leder till ökad likvärdighet i utbild-
ningen. Skolan får möjlighet att fånga upp elevernas behov tidigare än vad 
som görs idag. 

• En ny lag (1 juni 2018) om en åtgärdsgaranti gällande läsa, skriva och 
räkna. Genom åtgärdsgarantin garanteras att elever i behov av stöd upp-
täcks tidigt och får de insatser som de behöver för att nå så långt som möj-
ligt i sitt lärande. 

 
Båda lagarna ska tillämpas från och med höstterminen 2018. 
 
För att en likvärdig utbildning i förskoleklass ska kunna bedrivas där samtliga 
delar även i åtgärdsgarantin för läsa, skriva och räkna innefattas, är det av stor 
betydelse hur mycket tid verksamheten har till sitt förfogande. Förvaltnings-
kontorets bedömning är att med den undervisningstid som enligt skollagen 
minst ska bedrivas i förskoleklass är det svårt att leva upp till de intentioner 
som gäller för de allra yngsta eleverna i den obligatoriska skolverksamheten. 
 
Verksamhetsutvecklare Annelie Olsson informerar om förvaltningskontorets 
förslag till beslut i nämnden om minsta gemensamma undervisningstid och 
skoltid i förskoleklass i Kalmar kommun från och med höstterminen 2018. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt samman-
träde den 13 december 2017. 
 
d) Behörighetsläget i grundskolan 
 
Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar hur behörigheten (lektion genom-
förd av behörig lärare i ämnet och årskursen) ser ut på skolorna i kommunen. 
 
Målet är så många lektioner som möjligt med behöriga lärare. Ämnen med 
sämre behörighet är slöjd, hem- och konsumentkunskap, musik, teknik och 
tyska. 
 
Uppföljning sker i samband med betygsdialogen med respektive skolas rektor. 
 
e) Växjökonferensen 2018 
 
Växjökonferensen är en nationell arena för information och samtal om aktuella 
samt framtida skol- och utbildningsfrågor. 2018 års konferens äger rum den 
31 januari-1 februari. Temat är ”Skolutveckling - förstå, förklara och förbättra”. 
 
Anmälan om deltagande görs till nämndens sekreterare senast den 27 november. 
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f) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar 
 
- Rekrytering av förskolechef för Förskolan Ögonstenen pågår. 
- Ett samrådsmöte kring Tallhagsskolans detaljplan ägde rum den 14 novem-

ber 2017. 
- Förskola Läckeby - anbudsöppning har skett och anbuden ligger inom rim-

lig nivå. 
- Djurängsskolan - anbudsöppning sker den 30 november 2017. 
- Falkenbergsskolan - Länsstyrelsen har avslagit det överklagade bygglovet. 

Under januari 2018 sker förmodligen upphandling. 
- Förskola Snurrom - byggprocessen går enligt plan. Beräknas vara klar i 

slutet av januari 2018. Verksamheten startar i början av mars 2018. 
- Familjecentral Lindsdal - byggprocessen går enligt plan. Kommer att vara 

klar i februari 2018. 
- Förskolan Vallmon - nybyggnation av förskoleavdelningar har påbörjats. 
- Lindsdal - i mitten av januari 2018 beräknas en förskolepaviljong vara upp-

förd vid befintlig förskola vid Sjöängsskolan. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informa-
tionen. 
 
  



 13 (15) 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-11-15 

 
§ 95 

Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar 
 
• Björn Brändewall återrapporter från besök den 25 oktober hos elever i 

årskurs 9 på Kalmarsundsskolan 
 

• Den 8 november besökte Björn Brändewall, Patrik Olsen och Måns Linge 
OB-omsorgen och förskolechef för Förskolan Lindö. Björn Brändewall 
och Patrik Olsen återrapporterar från besöket: 
 
”De nybyggda lokalerna vid Lindöskolan är mer ändamålsenliga än Bollen 
var, men samtidigt har man noterat många byggfel. Har det gjorts ordentlig 
slutbesiktning? 
 
Pedagogistan har vid byggnationen fått gehör för vissa avvikelser från ”Kal-
marmodellen”; istället för fyra små rum på ena sidan av ”torget” har man två 
rum på vardera sidan torget. Detta minskar springet mellan rummen. 
 
Förskolechefen upplever en stor svårighet med att hitta tider då man kan ha 
gemensamma möten med all personal samtidigt. De ökade vistelsetiderna, 
som ger en förlängning på den totala arbetsdagen, gör det än svårare. Har 
velat pröva att samla alla förskollärare medan barnskötarna håller verksam-
heten igång, men detta har stött på fackligt motstånd. 
 
Vet alla vårdnadshavare om att möjligheten till OB-omsorg finns för dem? 
Borde vi marknadsföra den ännu mer?” 

 
• Lasse Johansson återrapporterar från följande verksamhetsbesök/klass-

rumsbesök: 
- Förskoleklasser på Kalmarsundsskolan den 19 oktober. 
- Lindsdalsskolans högstadium den 26 oktober. 
- En årskurs 1 och en årskurs 2 på Funkaboskolan. 
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§ 96 

Anmälningsärenden 
 
1. Skolinspektionens beslut utifrån uppföljning av beslut om Falkenbergs-

skolan (dnr 2017/0215). 
2. Anonym skrivelse om inträffad arbetsmiljöhändelse på Waldorfförskolan 

Amanda samt huvudmannens redogörelse till förvaltningen (dnr 
2017/0927). 

3. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25, § 192 - Tove Jans-
son (S) avsägelse samt fyllnadsval av ersättare (Tuva Karhu) i barn- och 
ungdomsnämnden  

4. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25, § 189 - Motion 
från Max Troendlé (MP): Avskaffa tjänstemän - tillsätt tjänstepersoner. 

5. Skrivelse från Kalmar tennisklubb till barn- och ungdomsnämndens ord-
förande med tankar om kommande förändringar utifrån skola på Bro-
fästet (Tallhagsskolan och Gröndalsskolan) (dnr 2017/1023). 

6. Centrala samverkansgruppens protokoll 2017-10-16. 
7. Södermöre kommundelsnämnds protokoll 2017-10-18. 
8. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan gällande en elev vid 

Funkaboskolan (dnr 2017/0939). 
9. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och 

skolor. 

Beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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Barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-11-15 

 
§ 97 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
1. Förvaltningschefens beslut oktober: D 3 Yttrande till Skolinspektionen 

över inkommen anmälan om rätten till utbildning för två före detta ele-
ver samt en nuvarande elev vid Kalmarsundsskolan och en före detta 
elev vid Rocknebyskolan (dnr 2017/0942), D 3 Yttrande till Skolinspek-
tionen över inkomman anmälan gällande en elev vid Funkaboskolan (dnr 
2017/0939), B 18 Beslut om tilläggsbelopp för elev som har ett omfat-
tande behov av särskilt stöd eller som erbjuds modersmålsundervisning 
(dnr 2017/0941, 2017/0943, 2017/0944, 2017/0978), C 11 Beslut om 
disciplinpåföljd (dnr 2017/0688), C 1 Anställning (dnr 2017/0686, 
2017/0685), D 4 Rutinmässiga ombudgeteringar (dnr 2017/0742, 
2017/0748). 

2. Administrativ chefs beslut oktober: A 8 Tillsyn av enskild verksamhet 
(dnr 2017/0749). 

3. Samordnare för barn i behov av särskilt stöd, beslut oktober: B 6 Beslut 
om mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 2017/0928). 

4. Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut augusti-oktober: A 3 
Beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift (dnr 2016/0488, 
2017/0301, 2017/0936, 2017/1021), A 1 Beslut om utökad vistelsetid 
(dnr 2017/0866, 2017/0935, 2017/0009, 2016/0884, 2016/0232, 
2017/0871). 

5. Förskolechef Förskolan Smedby, beslut september: A 1 Beslut om utökad 
tid (dnr 2017/0590). 

6. Rektor Vasaskolan, beslut augusti: A 3 Beslut om nedsättning av barn-
omsorgsavgift (dnr 2017/0937). 

7. Rektor Vasaskolan, beslut oktober: A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 
2017/0934). 

8. Förskolechef Förskolan Smedby, beslut oktober: A 2 Interkommunal 
ersättning (dnr 2017/0992). 

9. Rektor Lindöskolan, beslut oktober: C 3 Anställning, A 9 Beslut om att 
placera elev i annan kommun (dnr 2017/1061), D 12 Uthyrning av lokaler 
på enheten. 

10. B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet ”In-
komna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och 
skolor”). 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegations-
beslut. 
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