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 Beslutsinstans: Utbildningsnämnden 
 

Datum och tid: Torsdag 9 maj 2019 klockan 
09.00  – ca 16.30 

   
Plats:  Furåsen  

  
  

Ärende 1. 
Upprop 
 
Ärende 2. 
Val av person som har att justera dagens protokoll 
Justering äger rum  på kommunkontoret (När bestäms på 
sammanträdet) 
 
Kl 09.00 – 12.00 Inkl fika 
Ärende 3. 
Redovisning av skolans systematiska kvalitetsarbete 2018 
 
Kl 13.00 ff 
 
Ärende 4. 
Kvartalsrapport mars 2019 inklusive prognos  
Nämnden har att överväga åtgärder med anledning av nedanstående 
kommunstyrelsebeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut  
…… 
Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden respektive 
utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att hålla sin budget i 
balans och bidra till kommunens totala budget. 
 
Ärende 5. 
Konsekvensbeskrivning av förslag till ekonomiska ramar för 
2020 -2022. 
 
Ärende 6. 
Beslut om barn och elevpeng till fristående enheter 2019 
baserat på budget 2019. 
 
Ärende 7. 
Redovisning av kränkningsanmälningar 
(rapport vid sammanträdet) 
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Ärende 8. 
Begäran till kommunstyrelsen om ett förtydligande av 
utbildningsnämndens arbetsmiljöansvar 
(förslag från Tommy Larsson (S) presenteras på sammanträdet) 
 
Ärende 9. 
Begäran till kommunstyrelsen om regelbundna kontroller av 
att den fysiska miljön på Höjdenskolan/Höjdens förskola 
uppfyller alla de krav som gäller för den verksamhet som 
bedrivs i byggnaderna. 
(förslag från Tommy Larsson (S) presenteras på sammanträdet) 
 
Ärende 10. 
Rapport från ordföranden 
 
Ärende 11. 
Rapport från utbildningschefen/förvaltningen  
 
Ärende 12. 
Redovisning av kränkningsanmälningar 
(rapport vid sammanträdet) 
 
Ärende 13.   Dnr UN 2019/71 
Svar på motion om mellanmål i skolan (Tommy Larsson (S)) 
 
Ärende 14. 
Rapport från arbetet i skollokalutredningen 
 
Ärende 15.    
Meddelanden 
 
Ärende 16.    
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Ärende 17.  
Kommande sammanträden 
Förslag 11 juni kl 09.00 -12.00 – huvudsakligen för att arbeta 
med konsekvensbeskrivningen av förslaget till ramar. 
 
Tider för höstens sammanträden 
Förslag: 
Eftermiddagen 5 september (dagen efter socialnämndens 
sammanträde) 
Eftermiddagen 3 oktober (dagen efter socialnämndens 
sammanträde) 
Eftermiddagen 28 november (dagen efter socialnämndens 
sammanträde) 
Eftermiddagen den 17 december (dagen före socialnämndens 
sammanträde) 
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Ärende 18. 
Utbildning i kapitel 2, Skollagen 
 
Ärende 19.  
Övriga ärenden 
En enskild ledamot eller flera tillsammans har alltid rätt att väcka 
ärenden i nämnden enligt 4 kap § 20 kommunallagen, oavsett om det 
finns en sådan punkt på dagordningen eller inte.  Sådana ärenden 
brukar ibland kallas nämndinitiativ och kan till stora delar liknas vid 
den motionsrätt som en ledamot av kommunfullmäktige har.  
 
 
 
Sandra Hallberg 
Ordförande 

 
    Marianne Martinsson 
    sekreterare 
  


