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Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13.30–17.05 
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Ersättare 

Olof Eriksson (S), ordförande 

Fredrik Bengtsson (S) 

Robbin Larsson (V) ersätter Per-Arne Andersson (V) §§ 1-17 

Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) §§ 18-29 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP) §§ 1-19 

Cyril Nouvel (S) ersätter Lisa Malm (MP) §§ 20-29 

Klas Häggström (FP) 

Håkan Sandberg (FP) ersätter Thomas Fridlund (C)  

Charles MacWange (KD) ersätter Cecilia Sandén (C)  

Ann Ottosson (M) 

 

Christoffer Karlsson (MP) § 1-17 

Cyril Nouvel (S) §§ 16-19 

 

Övriga deltagande Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Personalrepresentant Rune Johansson §§ 1-18, del av 29, exkl. beslut §§ 8-18 
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Klas Häggström 
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Datum för 

anslags uppsättande 2015-01 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-02 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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BUN § 1 

 

Fastställande av föredragningslista  

 

En uppdaterad föredragningslista delades ut och fastställdes. 

___________________ 
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BUN § 2  

 

Central samverkan 

 

Central samverkan för barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 16 januari. 

___________________ 

 

BUN § 3  

 

Tystnadsplikt/sekretess 

 

Nämndsekreterare Sumali Skott informerar om tystnadsplikt och sekretess. 

 

Avtal om tystnadsplikt undertecknas av samtliga närvarande ledamöter och ersättare.  

___________________ 
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BUN § 4  

 

Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för innevarande 

mandatperiod 

 

Barn- och utbildningsnämnden ska utse ledamöter till arbetsutskottet för innevarande mandatperiod.  

 

Majoriteten föreslår barn- och utbildningsnämnden att utse Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson och 

Klas Häggström (FP) som ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med 

Olof Eriksson (S) som ordförande och Fredrik Bengtsson (S) som 1:e vice ordförande.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande ordinarie 

ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 

 

(S) Olof Eriksson, ordförande, Tydjebyn 513 Tybybäcken, 662 98 Tösse 

(S) Fredrik Bengtsson, 1:e vice ordförande, Slåttervägen 1 G, 662 35 Åmål 

(FP) Klas Häggström, 2:e vice ordförande, Tösse Backen 301, 662 98 Tösse 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ann-Britt Thorsell 
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BUN § 5  

 

Val av ersättare och ordningen för ersättarnas inkallande 

 

Barn- och utbildningsnämnden ska bestämma vilka ersättare och ordningen för ersättarnas inkallande 

till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens majoritets förslag till ersättare och ersättarnas inkallande ordning är 

som följer: 

 

(S) Linda Strand 

(MP) Lisa Malm 

 

Som ersättare föreslår oppositionen utse Ann Ottosson (M).  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts ersättare och inkallande är enligt följande för 

majoriteten: 

 

(S) Linda Strand 

(MP) Lisa Malm 

 

Ersättarnas inkallande för oppositionen är: 

 

(M) Ann Ottosson 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ann-Britt Thorsell
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BUN § 6   dnr BUN 2015/5 

 

Val av representanter för internkontroll 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 14 januari 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under 2012 att anta regler och anvisningar för intern 

kontroll. Bland annat beslutades att utse representanter för intern kontroll.  

 

Barn- och utbildningsnämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den interna kontrollen, 

men även en möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollarbetet. Att besluta om årliga 

internkontrolplaner är ett exempel på hur tillsynen kan genomföras och att detta kan ske av utsedda 

representanter för intern kontroll. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse arbetsutskottets ledamöter att vara representanter för 

intern kontroll. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Revisorerna 
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BUN § 7   dnr BUN 2015/3 

 

Val till Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 

 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sumali Skott daterad 12 januari 2015 behandlas. 

 

Inför nästa mandatperiod 2015-2018 ska kommunerna utse en ledamot och en ersättare till 

Styrgruppen för Gymnasiesamverkan i Värmland. Val av ledamot ska vara Region Värmland 

tillhanda senast 31 januari 2015. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Olof Eriksson (S) som ordinarie ledamot och Klas 

Häggström (FP) som ersättare för Åmåls kommun i Styrgruppen för Gymnasiesamverkan i Värmland.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Region Värmland, Box 1022, 651 15 Karlstad 
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BUN § 8   dnr BUN 2015/1 

 

Attestreglemente 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 14 januari 2015 behandlas. 

 

Enligt kommunens attestreglemente med tillämpningsanvisningar ska detta styrdokument samt 

förteckning över utsedda attestanter tas upp i barn- och utbildningsnämnden för genomgång och nytt 

beslut i samband med ny mandatperiod. Barn- och utbildningsnämnden ska utse förvaltningschefen 

att vara beslutsattestant för hela nämndens verksamhetsområde samt ge förvaltningschefen delegation 

från nämnden att utse andra att vara beslutsattestanter och ersättare. 

 

Under mandatperioden kommer barn- och utbildningsnämnden att få information om utsedda 

beslutsattestanter vid förändring och minst en gång per år.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  

 utse förvaltningschefen att vara beslutsattestant för hela nämndens område 

 ge förvaltningschefen delegation att utse andra befattningshavare att vara beslutsattestanter 

och ersättare inom nämndens olika verksamhetsområden 

 

Information om attestreglementet samt utsedda beslutsattestanter per 1 augusti 2014 lägges till 

handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ledningsgruppen Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BUN § 9   dnr BUN 2014/7 

 

Revidering – läsårstider 2014/2015 

 

Tjänsteskrivelse från rektor Annica Höög daterad 14 januari 2015 behandlas. 

 

Den 17 mars 2015 har årskurs 9 nationellt prov i svenska/svenska som andra språk. Vissa prov är 

tidsbundna och det är provet den 17 mars 2015. Det innebär att provet inte får lov att flyttas, vilket 

medför att kompetensutvecklingsdagen för lärare och lov för eleverna måste flyttas.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta kompetensutvecklingsdag för lärare och lov för 

eleverna från 17 mars 2015 till 18 maj 2015 med anledning av Nationellt prov för årskurs 9.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium  
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BUN § 10   dnr BUN 2015/6 

 

Läsårstider 2015/2016 

 

Tjänsteskrivelse från rektor Annica Höög daterad 14 januari 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårstider för läsåret 2015/2016, vilka är 

anpassade till sommartidtabell respektive vintetidtabell för linjetrafik inom Västra Götalandsregionen 

och Värmland med syfte att eliminera kostnader för extrainsatta bussar. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstider för läsåret 2015/2016 enligt följande:  

Elever  

Läsår  2015-08-20 -- 2016-06-10 

    

Hösttermin 2015-08-20 (tor) -- 2015-12-22 (tis)             (83 dagar)  

Lov   2015-09-25 ( fre)                                          (1 dag) 
2015-10-26 -- 2015-10-30 (v. 44)                 (5 dagar) 
 

Vårtermin 2016-01-11 (mån) -- 2016-06-10 (fre)           (96 dagar) 

Lov 2016-02-29 -- 2016-03-04 (v. 9)                    (5 dagar)  
2016-03-29 -- 2016-04-01(v. 13)                  (4 dagar) 
2016-05-06                                                   ( 1 dag)                                  
 
 

    

Antal skoldagar Hösttermin 83 dagar + vårtermin 96 dagar = 179 dagar 
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Forts. BUN § 10 

 

Personal   

Arbetsår 2015-08-13 -- 2016-06-16  
194 lärardagar varav 15 K-dagar 

 

Hösttermin 2015-08-20 (tor) -- 2015-12-22 (tis)                        (83 dagar) 

Lov 2015-10-29 -- 2015-10-30                                          (2 dagar) 

Vårtermin 2016-01-11 (mån) -- 2016-06-10 (fre)                        (96 dagar) 

Lov 2016-02-29 -- 2016-03-04 (v. 9)                                (5 dagar) 
2016-03-29 -- 2016-04-01(v. 13)                               (4 dagar) 
2016-05-06 
 

K-dagar 2015-08-13 -- 2015-08-19                                          (5 dagar)  
2015-09-25                                                                ( 1 dag) 
2015-10-26 -- 2015-10-28                                         (3 dagar)  
2016-01-07 –2016-01-08                                           (2 dagar) 
2016-06-13 -- 2016-06-16                                         (4 dagar) 

Semester 2016-06-16 --2016-08-01                                          (45 dagar) 

Ferie 2016-08-02 till nästa arbetsår börjar 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola, Område A, Område B och Område C 

Enheten Gymnasium 
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BUN § 11   dnr BUN 2015/7 

 

Revidering – rutiner kränkande behandling 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 12 januari 2015 behandlas. 

 

Den 26 mars 2014 (BUN § 44) antog barn- och utbildningsnämnden nya rutiner för hantering av 

anmälan om diskriminering och kränkande behandling. Dessa behöver revideras. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på nya rutiner som följer Skolverkets direktiv. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade rutiner för hantering av anmälan om 

diskriminering och kränkande behandling enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 
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BUN § 12   dnr BUN 2015/8 

 

Revidering av tillsynsplan enskilda verksamheter – förskola och pedagogisk omsorg 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 14 januari 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har enligt Skollag 2010:800 26 Kap. § 4 tillsynsansvar för fristående 

verksamheter; förskola och pedagogisk omsorg i Åmåls kommun. 

 

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om plan för tillsyn den 14 juni 2011 (dnr BUN 2011/51) 

och beslutade om revidering av plan för tillsyn den 5 december 2012 (dnr BUN 2012/135). 

 

Föreslagen förändring i planen handlar om  

- redovisning för barn- och utbildningsnämnden, vilken flyttas från december till 

november. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta revidering av tillsynsplan för enskilda verksamheter; 

förskola och pedagogisk omsorg. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola, Enhetschef 

Enheten Förskola, Förskoleadministratör 

Enheten Grundskola, Skoladministratör 
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BUN § 13   dnr BUN 2015/9 

 

Revidering av insynsplan enskilda verksamheter – grundskola 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 14 januari 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har rätt till insyn av verksamheten i fristående grundskolor enligt 

Skollag 2010:800 10 kap 41§ inom Åmåls kommun, att inhämta upplysningar samt ta del av 

handlingar som behövs för att genomföra denna insyn. För att nyttja rätten till insyn enligt Skollag 

2010:800 10 kap 41§ krävs en av Barn- och utbildningsnämnden beslutad insynsplan för enskilda 

verksamheter, grundskola.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 september 2013 (BUN § Dnr 2013/116) om en 

insynsplan för enskilda verksamheter, grundskola, vilken behöver revideras med följande tillägg: 

 

 Skolplikt (fanns ej med tidigare) 

 

INSYN redovisas för barn- och utbildningsnämnden i november varje år (tidigare i december). 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta revidering av insynsplan för enskilda verksamheter; 

grundskola. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Förskola, Enhetschef 

Enheten Förskola, Förskoleadministratör 

Enheten Grundskola, Skoladministratör 
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BUN § 14   dnr BUN 2015/10 

 

Rutin för mottagnade i grundsärskola/gymnasiesärskola i Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse från enhetschef enheten grundskola Kent Jönsson daterad 14 januari 2015 behandlas. 

  

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är 

anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 

grundskolan (Skollag 2010:800 11 kap. 2 § och 18 kap. 2 §) 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån Skollag 2010:800 och Skolverkets Allmänna Råd om 

mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola tagit fram ett förslag på rutin inklusive 

underlag/blanketter för 

 Medicinsk utredning 

 Psykologutredning 

 Pedagogisk utredning samt kartläggningsstöd 

 Social utredning 

 Ansökan om inskrivning  

 Ansökan om utskrivning 

 Uppföljning av underlag (årlig) 

 Beslut om mottagande/inskrivning 

 Beslut om utskrivning 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till rutin inför mottagande i 

grundsärskola/gymnasiesärskola. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 
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BUN § 15   dnr BUN 2014/62 

 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 14 januari 2015 behandlas. 

  

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente reviderades senast den 21 maj 2014 (BUN  § 

73). Det är ett levande dokument som ständigt ska hållas uppdaterat. 

 

Med anledning av Skollag 2010:800 11 kap. § 8 där huvudmannen för utbildningen i grundsärskola 

ska avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller 

ämnesområden bör detta delegeras till Enhetschef för Enheten Grundskola, vilken även ansvarar för 

beslut om mottagande i grundsärskola. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegeringsreglemente.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Enhetschef Enheten Grundskola 
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BUN § 16   dnr BUN 2015/13 

 

Revidering aktivitetsansvar enligt Skollag 2010:800 (tidigare informationsansvar) 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 22 januari 2015 behandlas. 

 

Enligt Skollagen kap. 29 § 9 ska Åmåls kommun erbjuda ungdomar  

16 t o m 20 år som inte studerar eller arbetar lämpliga individuella åtgärder.  

Aktivitetsansvaret är därmed ett viktigt verktyg i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten och 

förhindra att unga fastnar i ett långvarigt utanförskap.  

 

Skollag kap. 29 § 9 

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är 

sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt 

utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning (aktivitetsansvar). 

 

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga 

individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja 

eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den 

dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna 

fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002). 

  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- utbildningsnämnden ajournerar sig mellan klockan 15:45 – 15:55. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till rutiner för Åmåls kommuns 

aktivitetsansvar för ungdomar 16-t o m 19 år.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över hur 

kostnaden för troligt behov av ökad tjänst kan finansieras under 2015 och återkomma med 

information vid nästa sammanträde. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Enheten Gymnasium 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Integrations – och arbetsmarknadsförvaltningen 
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BUN § 17   dnr BUN 2014/180 

 

Huvudmannens yttrande till Skolinspektionen 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 15 januari 2015. 

2. Förslag till yttrande till skolinspektionen som inkom till kanslienheten daterad 15 januari 

2015. 

 

Skolinspektionen ska inspektera Åmåls kommun vad gäller förskole-, grundskole- och 

gymnasieverksamhet samt vuxenutbildning under januari och februari 2015. Som förberedelse inför 

inspektionen har Skolinspektionen begärt in svar på frågor från huvudmannen för verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet. 

Kommunstyrelsen är huvudman för vuxenutbildningen.  

 

På grund av tidsbrist har detta yttrandet inlämnats till skolinspektionen prelimärt. Samtliga personer i 

föregående och nuvarande mandatperiods arbetsutskott har tagit del av yttrandet i samband med ett 

möte med skolinspektionen veckan innan nämndens möte. Nämnden behöver nu lämna ett slutligt 

yttrande. 

 

Olof Eriksson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna de svar som barn- och 

utbildningsförvaltningen har tagit fram som underlag på Skolinspektionens frågor gällande förskole-, 

grundskole – och gymnasieverksamhet som sitt yttrande inför inspektion i januari och februari 2015. 

 

Klas Häggström (FP) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna de svar som barn- 

och utbildningsförvaltningen har tagit fram som underlag på Skolinspektionens frågor gällande 

förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet som sitt yttrande inför inspektion i januari och 

februari 2015 samt att nämnden ska ha en fördjupad diskussion om nämndens yttrande till 

inspektionen. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och konstaterar att nämnden har beslutat i 

enlighet med yrkande från Olof Eriksson (S). 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna de svar som barn- och utbildningsförvaltningen har 

tagit fram som underlag på Skolinspektionens frågor gällande förskole-, grundskole – och 

gymnasieverksamhet som sitt yttrande inför inspektion i januari och februari 2015. 

 

Klas Häggström (FP), Håkan Sandberg (FP), Ann Ottosson (M) och Charles MacWange (KD) 

reserverar sig mot beslutet. 

___________________ 
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BUN § 18   dnr BUN 2015/12 

 

Grundbelopp till fristående gymnasieskolor för program som Åmåls kommun inte 

tillhandahåller 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 22 januari 2015 behandlas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om vilka belopp de fristående gymnasieskolorna ska 

ersättas med under 2015 för de program som finns i Åmåls kommun. För program som inte finns i 

Åmåls kommun bör Gymnasiesamverkan Värmlands gemensamma prislista gälla. Den politiskt 

tillsatta styrgruppen i Gymnasiesamverkan Värmland har enats om att samverkansavtalets medelvärde 

bör användas som ersättning för de program den egna kommunen eller lägeskommunen inom 

samverkansområdet inte tillhandahåller. 

  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens återremiterar ärendet då oklarheter föreligger kring Region 

Värmlands hantering av underlaget. 

___________________ 
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BUN § 19    
 

Information om förslag till årsplan för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden 2015 

inklusive rutiner 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om förslaget till årsplan för barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområden under 2015, inklusive rutiner. 

___________________ 

 

BUN § 20    
 

Internationella och nationella styrdokument för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar och har en kort genomgång för barn- och 

utbildningsförvaltningen om de internationella och nationella styrdokument som rör barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamhetsområden. 

___________________ 

 

BUN § 21    
 

Delegeringsreglemente, information 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson går igenom delegeringsreglemente och upprättad rutin för 

rapprotering till huvudman med barn- och utbildningsnämnden. 

___________________ 
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BUN § 22 

 

Rapportering till huvudman kring delegeringsärenden 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring delegeringsärenden. 

_________________ 
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BUN § 23 

 

Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring åtgärder mot kränkande behandling.  

_________________ 
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BUN § 24 

 

Klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson har en kort genomgång av beslutad rutin och upprättad rutin för 

rapportering till huvudman. 

 _________________ 
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BUN § 25 

 

Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800.  

_________________ 
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BUN § 26 

 

Ansvar för att skolplikten fullgörs enligt Skollag 2010:800 7 kap. 22 § 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson håller en kort genomgång av upprättad rutin för kontroll av att 

skolplikten fullgörs och av upprättad rutin för rapportering till huvudman. 

 _________________ 
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BUN § 27 

 

Rapportering till huvudman kring skolfrånvaro vid enheten grundskola 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring skolfrånvaro vid enheten grundskola.  

_________________ 
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BUN § 28 

 

Rapportering till huvudman kring rektorers arbetstid 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar kring rektorers arbetstid. 

 _________________ 
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BUN § 29   

 

Information/meddelande 

 

- Avtal med Arvika kommun kring gymnasieantagning 

- Avtal med Arvika kommun kring dataprogram för uppföljning av aktivitetsansvar 

- Timplan enheten grundskola 

- Rutiner angående skolfotografering 

- Rutiner kring kostnader i förskola och grundskola 

- Tillsyn av miljöenheten vid Södra skolan och Kristinebergskolan 

- Överklagan till förvaltningsrätt – skolskjutsärende 

- Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport är försenad på grund av sjukdom 

- SKL:s utvecklingsarbete PRIO  

- Maxtaxa 3 040 323 kronor, förskola/fritidshem 

- Antal skolskjutsberättigade elever i Åmåls kommun  

- Förtydligande kring rapportering av ledigheter – karriärtjänster  

- Föräldraledigheter gällande lärare 

- Information med SEKRETESS 

 ___________________ 

 


