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§ 44
Val av justerare samt bestämmande av plats och tid för justering

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Mats Hedenström (SD) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 30 april 2019.

___
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§ 45
Information - Underhållsbehov för lokaler och inventarier

Fastighetschef Johan Sjöberg informerar om Burlövs kommuns underhållsbehov för lokaler och inventari-
er. Kommunen har en stor underhållsskuld som man planerar att arbeta bort under en tioårsperiod. Idag 
finns bara en budget för underhåll. Fastighetschefens önskemål framöver är att budgeten delas in i olika 
potter för förebyggande underhåll, akut felavhjälpande, planerat underhåll samt investeringar.

___
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§ 46
Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsteamet

Kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman informerar om kvalitetsteamets arbete under läsåret 
2018/2019. 

Kvalitetsteamet, som är ett mobilt lärarteam, bildades för cirka tre år sedan. Teamet fungerar som en 
stödfunktion till de olika skolenheterna, från förskola till vuxenutbildning.

___
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UKN/2019:104-042

§ 47
Uppföljningsrapport 1 för utbildnings- och kulturnämnden 2019

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna uppföljningsrapport 1 - 2019 för utbildnings- och kulturnämnden i enlighet med i ärendet 
redovisat förslag

att godkänna överföring av 150 tkr från egen budget (verksamhet 30010, ansvar 5000) till kommunled-
ningsförvaltningens fastighetsavdelning för driftkostnader som enligt gränsdragningslistan hör till fastig-
hetsavdelningen

att godkänna överföring av 700 tkr från egen budget (verksamhet 92070, ansvar 7000) till kommunled-
ningsförvaltningens personalavdelning, som i fortsättningen ska stå för kostnader som avser fackliga före-
trädare.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott på cirka 2 mnkr. Underskott återfinns inom grundskolan, 
gymnasieverksamhet samt kost och städ. Mindre reserv finns centralt som väger upp underskottet på 
grundskola och kost och städ. Nämnden har inte begärt någon resultatöverföring från 2018.

Intäkter som övervägande härstammar från olika bidrag beräknas vara 7 mnkr högre än budgeterat. De är 
avsedda för särskilda ändamål och beräknas kunna täcka ökade kostnader som uppstår i nämndens verk-
samheter. Första prognosen är att inte samtliga kostnadsökningar kan täckas med ökade intäkter.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-01
Uppföljningsrapport 1 2019

___
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UKN/2019:105-041

§ 48
Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för utbildnings- och kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige äska medel för satsningar, som redovisas i budgetskrivelsens sammanfattning 
gällande grundskolepeng, vuxenutbildning samt hyreskostnad Hvilan, för att kunna bibehålla eller höja 
kvaliteten.

att i övrigt anta budget 2020 med flerårsplan för 2021–2022 enligt i ärendet redovisat förslag och över-
lämna den till kommunstyrelsen.

att föreslå fullmäktige att ändra nuvarande mål för kultur- och fritidsavdelningen till ”Burlövsborna ska i 
högre utsträckning uppleva att de erbjuds ett brett utbud av fritids - och kulturaktiviteter”. Indikatorn för 
detta mål föreslås ”Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga”. Indikatorn föreslås mätas genom att 
undersöka antalet aktiviteter per 1000 invånare i åldersgruppen 0-20 år.

att föreslå fullmäktige att stryka målen för gymnasie-/vuxenenheten.

Reservationer
Bengt Åström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag som läggs fram i kommun-
fullmäktige.

Adam Lindahl (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag som läggs fram i kommun-
fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Enligt befintlig befolkningsprognos för Burlövs kommun kommer antal barn i förskolan att öka med 97, 
antal elever i grundskolan med 367 och antal gymnasieelever med 146 under perioden 2020 - 2022. Den 
volymökningen ger nämnden en budgetförstärkning på 56,1 mnkr jämfört med budgetram för år 2019. 
För 2020 ger det upphov till ett ökat budgetanslag på 27,1 mnkr. Största ökning sker inom grundskolan 
med 12,4 mnkr och gymnasieskolan med 7,3 mnkr. 

Förvaltning föreslår att budget för 2020 och plan för 2021-2022 innehåller kvalitetssatsningar på 17,5 
mnkr utöver budgetramen.

Förvaltningen föreslår en justering av fördelningsnyckeltal vid beräkning av tekniska ramar med 2 tkr per 
elev vilket ger ca 5 mnkr. En utökad elevpeng i grundskolan skulle skapa bättre förutsättningar för att 
bedriva en framgångsrik undervisning. Förvaltningen anser att det finns ett behov av att öka personaltät-
heten i grundskolan och komma närmare rikssnittet.
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Förvaltningen föreslår ett utökat anslag på 2,5 mnkr för att kunna hantera efterfrågan på de lagstadgade 
utbildningarna för vuxna samt 1,5 mnkr för att täcka kostnader för hyra av lokaler för gymnasieenheten 
som inte ryms inom kommunens befintliga lokaler.

Förvaltningen ser behov av kvalitetssatsning på 5 mnkr för att kunna bibehålla nuvarande kompetens och 
så småningom höja kompetensen främst inom pedagogisk personal.

Ökat antal barn och elever samt personal i nämndens verksamheter kräver en hållbar organisation med 
ett närvarande och utvecklande ledarskap. Förvaltningen föreslår en satsning på 4 mnkr för att säkerställa 
ett ledarskap som kan tillgodose organisationens ökade krav.

Förvaltningsledningen tillsammans med nämnd processade 2020 års mål (fastställda av fullmäktige) på en 
utvecklingsdag i mars 2019. Utifrån slutsatser i samband med dessa diskussioner föreslår förvaltningen 
förändringar av målen för kultur- och fritidsavdelningen samt för gymnasie-/vuxenenheten.

Förvaltningens förslag till förändring av kultur- och fritidsavdelningens mål består i att stryka nuvarande 
mål kring biblioteksbesökare och istället ha som målsättning att öka antalet barn och unga som tar del av 
kultur- och fritidsutbudet. Detta föreslås uppnås bland annat genom att arbeta med ett förändrat och 
utökat utbud samt genom lägre taxor för ungdomar.

Förvaltningens förslag till förändring av gymnasie-/vuxenenhetens mål är att stryka dessa och istället följa 
kvaliteten inom enheten genom nämndens årliga och fastställda årshjul för kvalitetsuppföljning.

Yrkanden
Kristoffer Daag (L) med instämmande av Anneli Kihlstrand (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till be-
slut, med följande tillägg och strykningar i första attsatsen: 

att hos kommunfullmäktige äska medel för föreslagna satsningar, som redovisas i budgetskrivelsens sam-
manfattning gällande grundskolepeng, vuxenutbildning samt hyreskostnad Hvilan, för att kunna bibehålla 
eller höja kvaliteten enligt sammanfattningen.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-01
Budgetskrivelse för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 för utbildnings- och kulturnämnden
Investeringsäskanden 

___
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UKN/2019:103-011

§ 49
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden år 2019-2028

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden år 2019-2028

att lägga till ”Hyr aktivitets-/föreningsgård - 2019” först i listan på sida 2 i lokalförsörjningsplanen

att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram en beställning av ny 7-9 skola på Kronetorpsområdet 

Reservationer
Bengt Åström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Margareta Abelssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har med befolkningsprognosen som utgångspunkt arbetat fram ett reviderat förslag till 
lokalförsörjningsplan för nämndens verksamhetsområde. Planen tar höjd för att klara den nödvändiga 
kapacitetshöjningen på både kort och längre sikt. Planen innehåller också en del kvalitetshöjande åtgär-
der inom förskolan, bland annat avseende mindre och icke ändamålsenliga förskolor, samt en ambition 
om att minska antalet barn per avdelning som idag överstiger rikssnittet. Avseende grundskolan finns 
också kvalitetshöjande åtgärder bland annat i form av ny F-3 kapacitet som ersätter bland annat Svane-
torpskolan.

Förvaltningsledning och nämnd har på en utvecklingsdag i mars 2019 processat nämndens lokalförsörj-
ningsbehov och prioriteringar inför revideringen av lokalförsörjningsplanen.

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att följande tillägg ska göras först i listan på sida 2 i lokalförsörjningsplanen: 
”Hyr aktivitets-/föreningsgård - 2019”

Kristoffer Daag (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Anneli Kihlstrands (C) tilläggsyr-
kande.

Margareta Abelsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

att alla skolor i Burlöv är samma i hela kommunen, F-6-skolor. Det bestämde nämnden när vi beslöt oss 
för en ny skola i Åkarp, Östragårdskolan.

att F-6-skolan i Åkarp byggs som planerats tidigare. Då kan vi tillgodose skolbehovet i Åkarp. Fritidshem-
met kan vara i skolan samt lärandemiljöerna både inne och ute är moderna och ändamålsenliga. Man kan 
bygga idrottshall, som är viktig för barnen ur hälsosynpunkt. Även behovet av lokaler är stort i Åkarp.
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att Svanetorpskolan byggs om till förskola, sex eller åtta avdelningar. Då kan vi få ner de stora barngrup-
perna i förskolan. Det är konstaterat att små barngrupper är bra för alla barn (15 barn och tre personal på 
heltid). Svanetorpsgården kan då säljas och där kan byggas flerfamiljshus eller villor.

att Södervångskolan används som allaktivitetshus, då det saknas föreningslokaler.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anneli Kihlstrands (C) m.fl. tilläggsyrkande och finner att utbildnings- 
och kulturnämnden beslutar i enlighet med detta.

Ordföranden ställer därefter Kristoffer Daags (L) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut mot 
Margareta Abelssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg mot varandra 
och finner att utbildnings- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Kristoffer Daags (L) yrkande.

Omröstning begärs. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande voteringsordning:

Ja för bifall till Kristoffer Daags (L) yrkande

Nej för bifall till Margareta Abelssons (S) yrkande

Omröstningen utfaller enligt följande:

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar således att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-16
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden 2019-2028

Ledamot Ja Nej Avstår

Bengt Åström (S) X

Ingvar Olsson (SD) X

Margareta Abelsson (S) X

Kristoffer Daag (L) X

Naim Skenderi (S) X

Laila Knudsen (SD) X

Johan Svensson (S) X

Anneli Kihlstrand (C) X

Adam Lindahl (V) X

Mats Hedenström (SD) X

Amelie Gustafsson (M) X

Summa 6 5
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UKN/2019:109-611

§ 50
Ny timplan med förändringar i matematik och idrott, fr.o.m. läsåret 2019/20

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa ny timplan från och med läsåret 2019/20 för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat 
förslag.

Ärendebeskrivning

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervis-
ningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa 
blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och 
högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya 
reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den 
äldre timplanen.

I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 400 tim-
mars undervisning i matematik från höstterminen 2019.

I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Det inne-
bär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellansta-
diet och 280 timmar på högstadiet. Skolverket föreslog att timmarna skulle förläggas till årskurserna 6–9. 
Regeringen instämmer i det, trots att timmarna formellt fördelas stadievis på mellan- och högstadiet.

Undervisningstiden i elevens val kommer därmed att minska med 205 timmar till totalt 177 timmar.

100 timmar motsvarar ca 55 minuter per skolvecka i varje årskurs 7-9 (matematik) och ca 30 min per skol-
vecka i varje årskurs 4-9 (idrott).

Förändringarna i timplanen för Burlövs skolor mot den nu gällande kommunala timplanen är att eleverna 
i årskurs 7, 8 och 9 får 65 min mer matematik per vecka och motsvarande tid mindre i elevens val. Det 
betyder samtidigt att eleverna inte kommer att ha något elevens val i årskurs 7-9.

I ämnet idrott har 30 minuter per vecka lagts till i årskurs 6 och 45 minuter per vecka har lagts till i årskurs 
7, 8 och 9. Tiden för elevens val har minskats för eleverna i årskurs 1-6. Eleverna i årskurs 1-6 kommer i 
den nya timplanen att ha elevens val 50 min per vecka.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Timplan Burlövs kommun gäller från och med läsåret 2019-20
Stadieindelad timplan från hösten 2019 – Skolverket
___
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UKN/2018:336-880

§ 51
Antagande av biblioteksplan 2019-2022

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna biblioteksplan 2019–2022 enligt i ärendet redovisat förslag.

att överlämna biblioteksplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendebeskrivning

Bibliotekslagen § 17 säger att kommuner och landsting skall anta en plan för biblioteksverksamheten och 
att olika bibliotekshuvudmän ska samverka. Burlövs kommunfullmäktige antog den 17 augusti 2009, § 70, 
Burlövs första biblioteksplan. Föreliggande biblioteksplan är kommunens femte och ska gälla 2019–2022. 

En politiskt antagen biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett 
strukturerat sätt ta tillvara samtliga befintliga biblioteksresurser och stimulera till utveckling.

Burlövs kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet såsom folkbibliotek, skol-
bibliotek och biblioteksverksamhet riktad mot förskola, vuxenutbildning och omsorgen. Den utgår ifrån 
artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, UNESCOS skol- 
och folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen, skollagen, Skånes regionala biblioteksplan, målen och visio-
nen för Burlövs kommun. Innehållet i den kommande nationella biblioteksstrategin har tagits i beaktning. 
Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten ska ha fram till och med år 2022. Den 
kommer att följas upp i berörda förvaltningar genom årliga verksamhetsplaner och årliga verksamhetsbe-
rättelser.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-29
Biblioteksplan 2019-2022

___

13



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:110-806

§ 52
Prislista med uthyrningsregler för 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att fastställa prislista 2020 med uthyrningsregler enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

I prislistan införs kulturskoleavgifterna. Förslaget bygger på att avgifterna halveras för åldern 4–20 år och 
höjs för de över 20 år. Kulturskoleavgifterna har varit oförändrade sedan 2013. 

På biblioteket föreslås förseningsavgifter och kopieringsavgifter att tas bort. Anledningen är att bibliote-
ket ska bli kontaktfritt samt att ingen kostnad tas ut för kopiering i Medborgarservice.

Utöver införandet av kulturskoleavgifterna i prislistan samt slopandet av försenings- och kopieringsavgif-
ter på biblioteket har inför 2020 endast smärre redaktionella ändringar föreslagits i prislistan.

Inga avgiftshöjningar på Burlövsbadet på grund av osäkerheten med stängning på grund av renovering 
med jämna mellanrum. 

Möllegården kultur föreslår ändrade öppettider för att mer vara anpassade till besökarnas önskemål. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-27
Prislista med uthyrningsregler för 2020
Principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter inom utbildnings- och kulturnämndens ansvars-
område

___
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UKN/2019:43-012

§ 53
Revidering av årshjul för systematiskt kvalitetsarbete

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa årshjulet för huvudmannens systematiska uppföljning enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Utifrån uppstått behov har årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller uppföljning av huvud-
man reviderats och utvecklats. Revideringen innefattar närvaro för barn i förskolan samt måluppfyllelse 
för gymnasieenheten samt Komvux.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-02
Förslag till reviderat årshjul för systematiskt kvalitetsarbete

___
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UKN/2018:396-002

§ 54
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens delegationsordning

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anta delegationsordning för utbildnings- och kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Delegering innebär att nämnden överlåter beslutanderätt till ett utskott eller en tjänsteman. Beslut fatta-
de med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Beslut som fattats 
med stöd av delegation ska återrapporteras till nämnden. I delegationsordningen framgår vilka beslut 
som nämnden har delegerat och vem besluten har delegerats till.

Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning för utbild-
nings- och kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-29
Delegationsordning för utbildnings- och kulturnämnden, förslag

___
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UKN/2018:453-002

§ 55
Utseende av firmatecknare för utbildnings- och kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att från och med 24 april 2019 till dess att annat beslut fattas, utse följande firmatecknare:

- Till att underteckna utbildnings- och kulturnämndens handlingar utses nämndens ordförande 
Amelie Gustafsson (M), med nämndens 1:e vice ordförande Kristoffer Daag (L) och nämndens 2:e 
vice ordförande Ingvar Olsson (SD) som ersättare, vardera med kontrasignation av förvaltnings-
chef Mats Jönsson eller biträdande förvaltningschef Peter Nyberg. 

- Till att underteckna avtal och andra liknande handlingar som inte beslutas av utbildnings- och kul-
turnämnden utses förvaltningschef Mats Jönsson med biträdande förvaltningschef Peter Nyberg 
som ersättare, med kontrasignation av vederbörande handläggare.

- Till att kvittera värdepost, rekommenderade brev, delgivningar och liknande utses förvaltnings-
chef Mats Jönsson, biträdande förvaltningschef Peter Nyberg, kultur- och fritidschef Jane Anders-
son, kostchef Ola Moberg, städchef Jeanette Dahlberg, kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tau-
berman, IKT-strateg Anders Erenius, barnomsorgshandläggare Camilla Björkman, systemförvalta-
re/handläggare Anni Nilsson, administratör Pia Hansen, intendent/handläggare Carina Malmborg 
och nämndsekreterare Anna Bonnevier var för sig.

Ärendebeskrivning

Med anledning av ändrade befattningshavare har utbildnings- och kulturnämnden att utse firmatecknare. 
Beslutet föreslås gälla från den 24 april 2019 till dess att annat beslut fattas.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-14

___
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UKN/2019:55-005

§ 56
Angående uppdraget att lämna en nämndspecifik rapport över dataskyddet 
2018

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anse uppdraget besvarat och lägga förtydligandet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vid utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 25 februari 2019 § 32 delgavs dataskyddsombu-
dens verksamhetsberättelse för 2018. Nämnden gav uppdraget åt förvaltningen att lämna en nämndspe-
cifik rapport avseende dataskyddet. 

De fyra dataskyddsombuden i Burlövs kommun valde att göra en gemensam verksamhetsberättelse för 
2018 eftersom förutsättningarna och arbetet i de olika nämnderna var i princip lika under året 2018. De 
uppgifter och reflektioner som är upptagna i dataskyddsombudens verksamhetsberättelse gäller för ut-
bildnings- och kulturnämnden. Om en nämndspecifik verksamhetsberättelse för utbildnings- och kultur-
nämnden hade upprättats för 2018 hade den i princip varit identisk med den verksamhetsberättelse som 
delgavs nämnden vid sammanträdet den 25 februari 2019.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-12

___
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§ 57
Anmälan av delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut UKN delg/2019:19-31-42, 44
b) Beslut gällande elevresor till gymnasium med JOJO- skolkort fattade under perioden den 

28 november 2017 till 27 mars 2019. 
c) Beslut om placeringar fattade under perioden den 21 mars till den 16 april 2019.

 förskola
 förskoleklass (under läsåret)
 grundskola
 fritidshem 

d) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2019-04-08

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

___
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§ 58
Delgivningar

1. Statistik över kränkande behandling avseende förskola och skola 2019-03-21—2019-04-16 
UKN/2018:313-609

2. Lokalbidrag 2019
UKN/2019:117-805

3. Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre 2019
UKN/2019:116-805

4. Region Skånes kulturnämnds verksamhetsplan och budget 2019
UKN/2019:195-808

5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 13 Ny F–6-skola på Kronetorp
UKN/2018:413-291

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 59
Förvaltningens informerar

Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om att rekryteringen av verksamhetschef för förskola, gymna-
sieskola, vuxenutbildning och mottagningsenhet har påbörjats. Förhoppningen är att rekryteringsproces-
sen ska vara klar i mitten av maj och att tillträde kan ske i mitten av augusti.

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg informerar om att rekryteringen av ny rektor på Svenshögsko-
lan är klar. Susanne Kristensen tillträder tjänsten den 1 augusti 2019.

Kultur- och fritidschef Jane Andersson informerar om att hon kommer att lämna sin tjänst den 30 juni 
2019.

___
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