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Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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Plats och tid Stationsgatan 12, klockan 14.00-17.00 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande Ersättare: Felicia Lundqvist (KD), fr o m § 263 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordförande 
Heiene Brodin Rheindorf (M) 
Reidar Andersson (M) 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Helen Sverkel (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Tarja Onegård (MP) 
Karolin Lundström (V) 

övriga deltagande Jan Holmlund, t f direktör, Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för 
föredragning av sina respektive ärenden 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

justeringens Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-12-16 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare !̂ .̂k4̂ .....4̂ ^ .̂i Paragrafer 261-290 
Kerstiri Sundqvist 

Ordförande 

Cecilja Forsä 

Ben 
Justerande 

# Sandblad 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-12-11 
Datum för Datum för anslags 

anslags uppsättande 2014-12-18 nedtagande 2015-01-09 
Besvärstiden utgår 2015-01-08 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

br.^M Hr. ^lÄty^^i: . 
srstin Sundqvist, sekfeteré 

Underskrift 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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§261 

Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 

§ 262 

Presentation "Att styra och leda skola - ett lokalt perspektiv" 

Pia Skott, Uppsala universitet, informerar om projektet "Att styra och leda 
skola - ett lokalt perspektiv". Syftet med projektet är att bidra till ökad 
systemförståelse, både för aktörer i och utanför systemet och att uppmuntra 
till ökad kommunikation och förtroende mellan rektorer och deras 
kommunala huvudman. 

§263 

Ställverket i Rosendal 

Ingrid Anderbjörk, kontoret för samhällsutveckling, ger en lägesbeskrivning 
av ställverket i Rosendal. Det har varit informations- och dialogmöten med 
berörda, däribland föräldrar till barn på Rosendals förskola. En lösning har 
nåtts om hur arbetet med ställverket ska gå till. 
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§264 

Årsbokslut 2014. Dnr BUN-2014-1807 

Beslut 
att godkänna den preliminära uppföljningen av mål och uppdrag i 

årsbokslutet 2014, samt 

att översända den preliminära uppföljningen till kommunstyrelsen 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-05 till beslut. 

Årsbokslut 2014 innehåller uppföljning och analys av nämndens 
verksamhetsområden. I årsbokslutet redovisas verkställighet av 
kommunfullmäktiges uppdrag och resultat för kommunfullmäktiges 
inriktningsmål utifrån mätbara effektmål och valda indikatorer. 

Årsbokslut 2014 innehåller förutom uppföljning av uppdrag och 
inriktningsmål även redovisningar av nämndens arbete med 
kommunövergripande policyer och program. 

Nämnden diskuterar ärendet och framför revideringar som ska göras i 
handlingen inför att den ska skickas till kommunstyrelsen samt att 
uppföljningen är preliminär. 
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Uppsala 
••KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-12-11 

Barn- och ungdomsnämnden Sid 
4 

§265 

Avrapportering av internkontroll 2014. Dnr BUN-2013-2128 

att godkänna den andra av två avrapporteringar av internkontrollen 2014, 

att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2014 till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 
23 januari 2014 om reviderad internkontrollplan för 2014. Internkontroll-
planen reviderades ytterligare den 30 oktober. Granskningen har gjorts med 
både anmärkningar och mindre anmärkningar. 

samt 
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§266 

Servicegarantier. Dnr BUN-2014-0872 

Beslut 
att föreslå utbildningsnämnden att införa handläggningsordning om 

förskoleplats i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag, 

att föreslå omsorgsnämnden att införa handläggningsordning om 
handläggningstid inom vård och omsorg i enlighet med barn- och 
ungdomsnämndens förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-05 till beslut. 

Handläggningsordningen inom förskoleverksamheten utgår från att föräldrar 
behöver få besked om förskoleplats i god tid före återgång till arbete eller 
studier för att kunna planera sina liv. Handläggningsordningen inom vård och 
omsorg utgår från att familjer behöver få beslut inom rimlig tid efter att de 
ansökt om insats. 

Bengt Sandblad (S) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter att första att-satsen utgår och att ordet servicegaranti byts ut till 
handläggningsordning. 

samt 
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§267 

Angående möjlighet för elever att nå målen i simning. Dnr BUN-2014-
1722 

Beslut 
att som svar på brev från Rädda Barnens lokalförening i Uppsala 

angående möjlighet för elever att nå målen i simning avge upprättat 
förslag till yttrande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-08 till beslut. 

Rädda Barnens lokalförening i Uppsala har ställt frågor vilka insatser som 
görs för att säkerställa att alla barn och ungdomar får möjlighet att nå målet i 
läroplanen avseende simning. Varje idrottslärare och rektor lägger upp en 
plan för de som inte klarar läroplanens mål för simkunnighet. Nämnden har 
vid flera tillfällen informerat sig om resultatet. För att stödja rektorer och 
idrottslärare har en simlärare anställts. De elever som kommer till de 
kommunala skolorna senare än i årskurs 6 skede testas i simning och får 
också stöd om de inte uppnått målet. Simundervisning organiseras i vissa fall 
på särskilt sätt för att tillmötesgå främst flickor som kommit från andra 
länder. Barn och ungdomsnämnden beviljade 2014 ett bidrag till Föreningen 
TRIS - tjejers rätt i samhället för bedrivande av simundervisning för flickor 
10-20 år, som går på grundskola eller SPRINT-program (språkintroduktion 
för nyanlända). Simskolan vänder sig framför allt till flickor, som lever med ett 
inskränkt handlingsutrymme och som inte får, kan eller vill simma i 
gemensamma grupper eller simhallar. Planer finns på att elever, som deltar i 
ferieskola ska erbjudas simundervisning till självkostnadspris för skolorna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§268 

Direktupphandling - tjänst för mätning av relativ närhet. Dnr BUN-2014-
1864 

Beslut 
att ge kontoret i uppdrag att direktupphandla en tjänst för mätning av 

relativ närhet, samt 

att delge utbildningsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-03 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden fattade den 27 november 2014 beslut om 
regler för antagning till grundskola och förskoleklass där begreppet "relativ 
närhet" anges som urvalskriterium då skolor får fler sökande än platser. En 
tjänst behöver upphandlas för att mäta varje elevs relativa närhet och skapa 
listor för antagning. 

Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Dnr 
BUN-2014-1386 

Beslut 
att anta reviderade regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet enligt kontorets förslag, samt 

att delge utbildningsnämnden och kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-02 till beslut. 

Nuvarande regler för förskola och fritidshem fastställer att vårdnadshavarna 
måste acceptera erbjuden plats och lämna inkomstuppgift för att placering i 
fritidshem ska ske. Då det innebär ett enklare och mer intuitivt förfarande att 
eleven får en plats på fritidshemmet direkt i samband med skolplaceringen 
föreslås en ändring i reglerna. 

§269 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§270 

Stöd till barn i öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) med behov av 
särskilt stöd. Dnr BUN-2014-1417 

Beslut 
att barn i behov av särskilt stöd i fritidshem och fritidsklubb ska ges 

samma rättigheter till stöd, 

att beslut om stöd ska ges inom ramen för skoldagen, samt 

att delge utbildningsnämnden och kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-04 till beslut. 

Elev i behov av särskilt stöd som vistas i fritidsklubbar ska ges samma 
förutsättningar som elever i fritidshem. Utgångspunkten bör vara att barn 
med behov av särskilt stöd integreras i verksamhet som avser den egna 
åldersgruppen, barnperspektivet bör vara utgångspunkten och barns och 
målsmäns val vara vägledande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§271 

Avtalsersättning 2015 till Styrelsen för vård och bildning för 
Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum. BUN-2014-1599 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Styrelsen för vård och bildning för 

Stenhagens bildnings- och kulturcentrum till 452 000 kronor år 2015, 
samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2015. Avtalsersättning regleras kalenderårsvis. 
Avtalsersättningen 2015 regleras med 1,0 % uppräkning av 2014 års 
ersättning till 452 000 kronor. Till avtalet finns uppdragsbeskrivning och 
utförarens åtagandebeskrivning i vilka uppdrag, mål, arbetssätt, 
verksamhetsvolymer, dokumentation och uppföljning regleras. 

Avtalsersättningen avser styrning och samordning, gemensam 
verksamhetsutveckling, stöd till och samverkan med ideella organisationer. 
Avtalet för år 2014 omsluter 938 000 kronor varav kulturnämnden finansierar 
284 000 kronor och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 211 000 
kronor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§272 

Avtalsersättning år 2015 till Styrelsen för vård och bildning 
för Uppsala musikskola. Dnr BUN-201-1583 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Styrelsen för vård och bildning för 

Uppsala musikskola till 26 097 400 kronor år 2015, samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2015. Avtalsersättningen regleras 
kalenderårsvis. Avtalsersättningen 2015 regleras med 1,0 % uppräkning av 
2014 års ersättning. 

Till avtalet finns uppdragsbeskrivning och utförarens åtagandebeskrivning i 
vilka uppdrag, arbetssätt, verksamhetsvolymer, dokumentation och 
uppföljning regleras. Avtalsersättningen avser musikskoleverksamhet vid 
Uppsala musikskola. 
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§273 

Avtalsersättning år 2015 till Styrelsen för vård och bildning 
för fritidsverksamhet. Dnr BUN-2014-1582 

Beslut 
att fastställa avtalsersättningen till Styrelsen för vård och bildning för 

fritidsverksamhet till 44 227 000 kronor år 2015, samt 

att delge kulturnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Avtal finns för perioden 2011-2015. Avtalsersättning regleras kalenderårsvis. 
Avtalsersättningen 2015 regleras med 1,0 % i uppräkning av 2014 års 
ersättning. Till avtalet finns uppdragsbeskrivning och utförarens 
åtagandebeskrivning i vilka uppdrag, mål, arbetssätt, verksamhetsvolymer, 
dokumentation och uppföljning regleras. 

Avtalsersättningen avser fritidsgårdar och fritidsklubbar, verksamheten vid 
Grand och ungdomsevenemang varav 28 761 800 kronor finansieras ur 
budgeten för fritid-kultur och resterande 15 465 200 kronor ur nämndens 
budget för skolbarnsomsorg. 

Redovisning av uppdrag om Sävja kulturcentrum. Dnr BUN-2014-1810 

Beslut 
att godkänna redovisningen, samt 

att delge kulturnämnden och socialnämnden för barn och unga 
redovisningen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för planering för start av Sävja 
kulturcentrum. Nämnden har haft uppdraget från januari 2012. Kontoret 
redovisar med denna handling uppdraget. Sävja kulturcentrum invigs den 
14 december 2014. 

§274 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§275 

Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta - Läshunden 
Agnes. Dnr BUN-2014-1851 

Beslut 

att avge svar enligt förslag till Astma- och allergiföreningen i Uppsala. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-05 till beslut. 
Barn- och ungdomsnämnden har mottagit Astma- och allergiföreningen i 
Uppsalas skrivelse angående den artikel som publicerades i UNT den 
15 november 2014 om de undervisningsmetoder som används för lässvaga 
elever i Västra Stenhagenskolan samt i Norby fritidsklubb. Det finns inget 
generellt beslut om denna undervisningsmetod i Uppsala kommun. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§276 

Ersättning till Kajan Friskola AB avseende korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
v issa funktionshindrade (LSS). Dnr BUN-2014-0179 

Beslut 
att förlänga nuvarande avtal att gälla från och med 1 januari 2015 till och 

med 30 juni 2015, 

att ersättning utgår till Kajan Frisärskola AB om 17 700 kronor per 
barn/ungdom och månad för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
enligt LSS, samt 

att delge omsorgsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-05 till beslut. 

Kajan Frisärskola AB har beslut om ersättningar till och med 31 december 
2014 och nämnden föreslås besluta om att samma ersättning utgår för 
perioden 1 januari till och med 30 juni 2015. 

Justerandes sign 
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§277 

Ersättning till Labanskolan Frisärskola AB avseende korttidsvistelse för 
barn och ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
v issa funktionshindrade (LSS). Dnr BUN-2014-0178 

Beslut 
att förlänga nuvarande avtal att gälla från och med 1 januari till och med 

30 juni 2015 med Labanskolan Frisärskola AB om korttidsvistelse för 
barn och ungdomar enligt LSS, 

att ersättning utgår med 3 370 kronor per barn/ungdom och dygn för 
korttidsvistelse, 

att efter myndighetsbeslut kan högre ersättning utgå om särskilda behov 
föreligger, samt 

att delge omsorgsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-05 till beslut. 

Förslag till avtal för år 2015 finns mellan barn- och ungdomsnämnden och 
Labanskolan Frisärskola AB. Avtalet avser korttidsvistelse för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning. Ersättningsnivån är densamma som år 
2014. 

Justerandes sign 
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§278 

Ersättning till Föreningen Fyrisgården avseende korttidsvistelse under 
helger och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till v issa funktionshindrade (LSS). Dnr 
BUN-2014-0177 

Beslut 
att förlänga nuvarande avtal att gälla från och med 1 januari 2015 till och 

med 30 juni 2015, 

att ersättning utgår till Föreningen Fyrisgården om 3 370 kronor per 
barn/ungdom och dygn för korttidsvistelse under helger enligt LSS, 

att från och med 1 januari 2015 till och med 30 juni 2015 utgår ersättning 
till Föreningen Fyrisgården 10 540 kronor per barn/ungdom och månad 
för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS, samt 

att delge omsorgsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-12-05 till beslut. 

Förslag till beslut utgår från samma ersättning som år 2014. Ersättningarna 
avser korttidsvistelse under helger och för korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år enligt LSS. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§279 

Tillgång och eferfrågan av förskoleplatser 

Kontoret redovisar tillgång och efterfrågan av förkoleplatser. 

§280 

Godkännande för Österledskyrkans fritidshem. Dnr BUN-2014-1812 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna 

Österledskyrkan i Gamla Uppsala att bedriva Österledskyrkans 
fritidshem, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån 
budget år 2014 med fastställda grundbelopp enligt 
ersättningsmodellen. 

Ersättning per 
barn Grundbelopp 

Varav 
lokaler 

Varav 
administration 

Fritidshem 30 936 4 004 901 
Momsersättning på 6 % tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

I samband med tillsynen av det fristående fritidshemmet hösten 2014 har det 
uppdagats att det saknas godkännande för huvudmannen att bedriva 
verksamheten. Tidigare har verksamheten reglerats i avtal mellan 
kommunen och huvudmannen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§281 

Godkännande för Spiltans fritidshem. Dnr BUN-2014-1813 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Valsätrakyrkans 

församling att bedriva Spiltans fritidshem, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån 
budget år 2014 med fastställda grundbelopp enligt 
ersättningsmodellen. 

Ersättning per 
barn Grundbelopp 

Varav 
lokaler 

Varav 
administration 

Fritidshem 30 936 4 004 901 
Momsersättning på 6 % tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

I samband med tillsynen av det fristående fritidshemmet hösten 2014 har det 
uppdagats att det saknas godkännande för huvudmannen att bedriva 
verksamheten. Tidigare har verksamheten reglerats i avtal mellan 
kommunen och huvudmannen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§282 

Godkännande för Börje fritidshem. Dnr BUN-2014-1814 

Beslut 
att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna Börje Fritids 

ekonomisk förening att bedriva Börje fritidshem, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifrån 
budget år 2014 med fastställda grundbelopp enligt 
ersättningsmodellen. 

Ersättning per 
barn Grundbelopp 

Varav 
lokaler 

Varav 
administration 

Fritidshem 30 936 4 004 901 
Momsersättning på 6 % tillkommer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

I samband med tillsynen av det fristående fritidshemmet hösten 2014 har det 
uppdagats att det saknas godkännande för huvudmannen att bedriva 
verksamheten. Tidigare har verksamheten reglerats i avtal mellan 
kommunen och huvudmannen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§283 

Rapport angående personalsammansättningen inom 
förskoleverksamheten i Styrelsen för vård och bildning. Dnr BUN-2014-
0433 

Beslut 
att uppdra till Styrelsen för vård och bildning att före den 31 december 

2014 redovisa hur den av nämnden givna ersättningen har fördelats 
inom förskoleverksamhet för åren 2012-2014, 

att lägga utredningen av effekterna av förändringarna i 
personalsammansättningen inom förskoleverksamheten hos styrelsen 
för vård och bildning till handlingarna, 

att ge den blivande utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
ytterligare undersökningar enligt förslag, och 

att anta kontorets förslag till nyckeltal för personalsammansättning och 
personaltäthet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammansträde den 25 
september 2014 att ge uppdrag om att: 
- utreda effekterna av förändringarna i personalsammansättnigen inom 
förskoleverksamheten hos Styrelsen för vård och bildning, och 
- finna lämpliga nyckeltal för personalsammansättningen och 
personaltätheten som ger en rättvisande bild av verksamheten och som är 
jämförbara över tiden 

Uppdraget ska avrapporteras till nuvarande nämnd varför utredningen har 
genomförts under hösten 2014. 

Cecilia Forss (M) föreslår att nämnden ger Styrelsen för vård och bildning i 
uppdrag att före den 31 december 2014 redovisa hur den av nämnden givna 
ersättningen fördelats inom förskoleverksamhet för åren 2012-2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2014-12-11 
Sid 
20 

§284 

Förskoleplanering. Dnr BUN-2014-1811 

Beslut 
att meddela Styrelsen för vård och bildning att barn- och 

ungdomsnämnden inte har någon invändning mot att styrelsen lämnar 
följande förskolelokaler; Kristallens förskola i Vaksala och avdelning 
Eken på Sernanders förskola i Flogsta till sommaren 2015, samt 

att Styrelsen för vård och bildning planerar i samråd med berörda parter 
om evakueraring av Kohagens förskola till sommaren 2015 på grund 
av inspektionsbeslut från miljökontoret, samt 

att delge utbildningsnämnden beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2014-11-21 till beslut. 

Styrelsen för vård och bildning driver idag de tre aktuella förskolorna; 
Kohagens förskola i Sunnersta, Kristallens förskola i Vaksala och avdelning 
Eken på Sernanders förskola i Flogsta som redan är tomställd. Förskolorna 
har delvis stora renoveringsbehov och problem med lönsamheten. Styrelsen 
för vård och bildning planerar att lämna lokalerna till sommaren 2015. 
Kohagens förskolas barn, 12 st, erbjuds plats på Vintergatans förskola från 
ht 2015. 

Totalt finns idag 39 barn placerade på dessa tre enheter, 16 av dessa barn 
börjar i förskoleklasss ht 2015. Kohagens förskola i Valsätra har stora 
renoveringsbehov och krav på myndighetsåtgärder enligt inspektionsbeslut 
från miljökontoret. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• "KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn-och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 

2014-12-11 
Sid 
21 

§285 

Förskoleenkät 

Beslut 

att nämnden anser uppdraget utfört. 

Ärendet 
Kontoret informerar om att nämndens uppdrag om att inhämta kunskap från 
Uppsala universitet för att säkerställa kvaliteten på nämndens förskoleenkät. 
Uppsala universitet har gett sitt godkännande och även erbjudit sig att vara 
samarbetspart i framtiden. 

§286 

Rapporter 

Anna-Lena Ettemo (FP) informerar om att hon deltagit på sista 
Folkhälsorådet där hon varit nämndens representant i åtta år. 

Tarja Onegård (MP) informerar om konferens om barnrättsfrågor. Hon har 
även varit på Sverigefinska Rådet. 

Ulla Johansson (KD) och Mats Jonsson (C) informerar om konferens om 
romer. 

§287 

Klagomål och synpunkter 

Beslut 

att lägga anmälda klagomål och synpunkter till handlingarna. 

Ärendet 
Pärm med till nämnden inkomna synpunkter och klagomål redovisas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-12-11 

Sid 
22 

§288 

Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser (för 
kännedom) 

Beslut 
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag och kallelser 

till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inbjudningar, skrivelser och kallelser enligt lista. 

§289 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
I ärendet anmäls inkomna delegationsbeslut. 

§290 

Anmälan av protokoll 

Beslut 
att lägga anmält protokoll från nämndsammanträde den 27 november 

2014 till handlingarna. 

Ärendet 
I ärendet anmäls protokoll från nämndsammanträde den 27 november 
2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


