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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

2(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 20 Dnr Ks 2014.056.612 

 

Remiss– Fria Läroverken har hos Skolinspektionen ansökt  

om godkännande som huvudman för en fristående gymnasie-

skola i Linköpings kommun fr o m läsåret 2015/2016 –  

Dnr 32-2014:858 

 
Sammanfattning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings kommun 

från och med läsåret 2015/2016.   

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-11 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-11. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 

 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

3(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 21 Dnr Ks 2014.057.612 

 

Remiss – Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen an-

sökt om godkännande som huvudman för en fristående gym-

nasieskola i Linköpings kommun fr o m läsåret 2015/2016 –  

Dnr 32-2014:969 

 

Sammanfattning 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings kommun från och 

med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-13 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-13. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 

 
 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

4(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 22 Dnr Ks 2014.065.612 

 

Remiss – Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektion-

en ansökt om godkännande som huvudman för en fristående 

gymnasieskola i Linköpings kommun fr o m läsåret 2015/2016 

– Dnr 32-2014:961 
 

 

Sammanfattning 

Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings kommun 

från och med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-18 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-18. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 
 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

5(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 23 Dnr Ks 2014.066.612 

 

Remiss – Hagströmska gymnasiet AB har hos Skolinspektion-

en ansökt om godkännande som huvudman för en fristående 

gymnasieskola i Linköpings kommun fr o m läsåret 2015/2016 

– Dnr 32-2014:1073 

 

Sammanfattning 

Hagströmska gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings kommun 

från och med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-18 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-18. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

6(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 24 Dnr Ks 2014.067.612 

 
Remiss – Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspekt-

ionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun fr o m  

läsåret 2015/2016 – Dnr 32-2014:593 

 

Sammanfattning 

Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fri-

stående gymnasieskolan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun 

från och med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-17 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-17. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 
 

 

 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

7(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 25 Dnr Ks 2014.068.612 

 

Remiss – Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspekt-

ionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun fr o m  

läsåret 2015/2016 – Dnr 32-2014:604 

 

Sammanfattning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fri-

stående gymnasieskolan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun  

från och med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-17 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-17. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

8(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 26 Dnr Ks 2014.069.612 

 

Remiss – Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspekt-

ionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun fr o m  

läsåret 2015/2016 – Dnr 32-2014:613 

 

Sammanfattning 

Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fri-

stående gymnasieskolan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun  

från och med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-17 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-17. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 

 

 
 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

9(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 27 Dnr Ks 2014.070.612 

 

Remiss – Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspekt-

ionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun fr o m  

läsåret 2015/2016 – Dnr 32-2014:676 

 

Sammanfattning 

Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fri-

stående gymnasieskolan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun  

från och med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-17 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-17. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

10(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 28 Dnr Ks 2014.071.612 

 

Remiss – Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspekt-

ionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt 

godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun fr o m  

läsåret 2015/2016 – Dnr 32-2014:943 

 

Sammanfattning 

Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fri-

stående gymnasieskolan Fria Läroverken Linköping i Linköpings kommun 

från och med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-17 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-17. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 

 
 

 

 

 
 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

11(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 29 Dnr Ks 2014.072.612 

 

Remiss – Framtidsgymnasiet i Öst AB har hos Skolinspektion-

en ansökt om godkännande som huvudman för en fristående 

gymnasieskola i Linköpings kommun fr o m läsåret 2015/2016  

- Dnr  32-2014:1012 

 

Sammanfattning 

Framtidsgymnasiet i Öst AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings kommun 

från och med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-19 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-19. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 
 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

12(18) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 30 Dnr Ks 2014.073.612 

 

Remiss – ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen  

ansökt om godkännande som huvudman för en fristående 

gymnasieskola i Linköpings kommun fr o m läsåret 2015/2016 

– Dnr 32-2014:953 

 

Sammanfattning 

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings kommun från och 

med läsåret 2015/2016. 

 

Remiss gällande denna ansökan har inkommit 2014-02-21 och yttrande ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2014-02-21. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende 

på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i 

vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen För kännedom 

 

 
 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

13(18) 
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2014-03-31 

 

 

Buu  § 31  Dnr Ks 2014.021.641 

 

Anhållan gällande hyressättning av Parketten 2014 

 

Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om ärendet. 

 

Boxholms IF har 2014-01-23 inkommit med en skrivelse till kommunstyrel-

sen där de föreslår en ändring av hyressystemet på Parketten. Förslaget inne-

bär en reducerad hyra med 10 % när man hyr mer än 10 gånger per år och 

reducerad hyra med 20 % när man hyr 20 gånger eller fler per år.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-25 att remittera ärendet till barn- och 

utbildningsförvaltningen för yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningen 

kommer att skicka ett yttrande till kommunstyrelsen. 

 

Ordföranden tackar för informationen.  

 

_____ 
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Buu § 32 Dnr Ks 2014.112.600 

 

Uppföljning internkontrollplan 2014 

 

Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för aktuell uppföljning 

enligt internkontrollplan 2014 avseende rutinen/systemet för erbjudande om 

förskoleplats; 

 

- aktuell kösituation gällande förskoleplatser samt att antalet förskoleplatser 

hösten 2014 är tillräckligt för det behov som är känt just nu. 

 

_____ 
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Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2014-03-31 

 

 

Buu § 33 

 

Verksamhetsinformation 

 

Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar 

 

- att öppet hus på skolorna är nu på lördag och att representanter för föräld-

rasamverkansgruppen samt barn- och utbildningsutskottet kommer att  

 finnas på plats 

 

- om resultatet av arbetsmiljöenkäten för elever i årskurs 2, 5 och 8 samt 

deras föräldrar. Enkäten genomförs i hela Sverige och resultat för våra  

 elever följer ungefär rikssnittet 

 

- om att Stenbockskolans utökade behov av lokaler för undervisning av  

 nyanlända elever inneburit att musikskolan, som har undervisning på  

 Stenbockskolan, fått justera sina undervisningstider. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

_____ 
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Buu § 34 

 

Information L15 
 
Annsofi Ramevik (s) informerar om mötet i L15 2014-03-06; 

 

- information om yrkeshögskoleutbildningar i regionen 

- revidering av samverkansavtalet 2015, ej klart ännu 

- all personal på Östsam överförs till Landstinget till att börja med 

- AER sommarskola för ungdomar 18-30 år kommer i år att vara i Serbien, 

ungdomar från Motala kommer att delta 

- information om  att ”Jobba i Västerås” – arbetsmarknadskunskap,  

 diskussion om det eventuellt ska startas samma typ av verksamhet även  

 i Östergötland, mer information finns att läsa på 

www.arbetsmarknadskunskap.se. 

 

Annsofi Ramevik (s) informerar även om det senaste mötet i Plug-In gällande 

entreprenöriellt lärande och målsättningen att alla elever ska klara av sin 

gymnasieutbildning och komma in på arbetsmarknaden. Diskussioner  

gällande hur vi kan hjälpa eleverna att klara målsättningen på bästa sätt. 

 

_____ 
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Buu § 35 

 

Delgivning allmänna ärenden 

 

Diarienummer Ärende  Avsändare 

 

Ks 2013.152.759 Beslut efter tillsyn av elevhälsan Skolinspektionen 

 vid Stenbockskolan i Boxholms 

 kommun 

 

Ks 2013.152.759 Beslut efter tillsyn av elevhälsans Inspektionen för  

 och socialtjänstens samverkan kring vård och omsorg 

 barn som far illa på Stenbockskolan 

 i Boxholms kommun 

 

Ks 2013.152.759 Svar på tillsynsbeslut, Katarina Österdahl 

 Inspektionen för vård och omsorg  

 

Ks 2013.152.759 Svar på tillsynsbeslut, Katarina Österdahl  

 Skolinspektionen 

 

Bun 2012.075.047 Beslutsmeddelande, Matematik- Skolverket 

 Lyftet läsåret 2014/2015 

 

 Antal mandat i kommunfullmäktige Kf § 5/140217 

 under valperioden 2014-2018 

 

Bun 2012.016.624 Beslutsmeddelande, personalför- Skolverket  

 stärkning inom elevhälsa år 2014 

 

_____ 
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Buu § 36 

 

Övriga frågor 

 

Annsofi Ramevik (s) undrar om det kommer att genomföras någon skola på 

påsklovet. Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om att möj-

ligheten att söka statsbidrag för både skola på påsklovet och på sommarlovet 

finns. Diskussioner pågår gällande att eventuellt genomföra en sommarskola. 

För att kunna söka statsbidrag för denna undervisning så måste behöriga  

lärare undervisa eleverna. 

 

_____ 

 

 


