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Justeringens plats och tid Kanslienheten 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 81 - 102 

 Sumali Skott 

  

  

Ordförande  

 Olof Eriksson del av § 97                                Fredrik Bengtsson del av § 97 

  

  

Justerare  

 Toni Radanov 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-06-20 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Sumali Skott 

 

Plats och tid Lindgrensalen, Karlbergsgymnasiet kl. 13:30–15:35 

  

Ledamöter Olof Eriksson (S), Ordförande, ej ordf. del av § 97, kl. 15:00-15:15, ordf. 

vid beslut 

Fredrik Bengtsson (S), 1:e vice ordförande, ordf. del av § 97, kl. 15:00-

15:15, ej beslut 

Klas Häggström (L), 2:e vice ordförande 

Linda Strand (S) 

Lisa Malm (MP) 

Toni Radanov (C) 
  
Tjänstgörande ersättare Cajsa Branchetti Hallberg (S), ersätter Per-Arne Andersson (S) 

Maria Bertilsson (S), ersätter Olof Eriksson (S) del av § 97, kl. 15:00-15:15, 

ej beslut 

Peter Vestlund (L), ersätter Anne Sörqvist (C) 

Charles Mac Wange (KD), ersätter Ann Ottosson (M) 
  
Ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S) 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-20  2 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef 

Sumali Skott, nämndsekreterare 

Kent Jönsson, Enhetschef enheten grundskola, §§ 81-88 

Lena Forsell Bergling, Enhetschef Resursenheten, §§ 81-97 

Roger Engström, Enhetschef enheten gymnasium, §§ 81-88 

Jessica Clefberg Öhman, lärare, särskolan, §§ 81-84 

Helena Lehtonen, lärare, särskolan, §§ 81-84 

Eva Erhard, personalrepresentant, §§ 81- del av 97, ej beslut 
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Innehåll 

Ärende Sida 

BUN § 81 Val av justerare 4 

BUN § 82 Fastställande av föredragningslistan 5 

BUN § 83 Central Samverkan 19 juni 2017 6 

BUN § 84 Redovisning Läslyft Särskola 7 

BUN § 85 Redovisning matematikutveckling inklusive matematikutvecklingsplan 8 

BUN § 86 Redovisning läs- och skrivutveckling inklusive läs- och skrivutvecklingsplan 9 

BUN § 87 Redovisning Karriärtjänster 10 

BUN § 88 Redovisning Lärarlönelyft 11 

BUN § 89 Riktlinjer - Kostnader för Enheten förskola, Enheten grundskola och Enheten 

särskola 12 

BUN § 90 Riktlinjer - ledigheter Enheten Grundskola och Enheten Särskola 13 

BUN § 91 Riktlinjer - ledigheter Enheten Gymnasium och Enheten Särskola 14 

BUN § 92 Riktlinjer - skolfotografering 15 

BUN § 93 Riktlinjer - simundervisning och bad för Enheten Grundskola, Enheten 

Gymnasium och Enheten Särskola i Åmåls kommuns badhus 16 

BUN § 94 Riktlinjer - aktiviteter i och vid vatten för Enheten Förskola, Enheten 

Grundskola, Enheten Gymnasium och Enheten Särskola 17 

BUN § 95 Verksamhetsplan 2018 18 

BUN § 96 Budgetuppföljning för perioden 1-30 maj 19 

BUN § 97 Information/meddelande 20 

BUN § 98 Rapportering till huvudman kring delegeringsärende 21 

BUN § 99 Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 22 

BUN § 100 Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800 23 

BUN § 101 Rapportering till huvudman kring skolpliktsbevakning/skolfrånvaro för 

perioden 1 mars-31 maj vid Enheten Grundskola 24 

BUN § 102 Rapportering till huvudman kring rektorers och förskolechefers arbetstid 25 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-20  4 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 81 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Toni Radanov (C) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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BUN § 82 Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

__________  
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BUN § 83 Central Samverkan 19 juni 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Central samverkan av barn- och utbildningsnämndens ärenden är genomförd den 

19 juni 2017. 

  

MBL förhandlingar är genomförda enligt följande: 

MBL § 19 / § 11  Kommunal, uppehållstjänster/semestertjänster elevassistenter 

MBL § 19 / § 11  Kommunal, befattningbeskrivning elevassistenter och 

fritidshemspersonal 

MBL § 19 / § 11  LR/Lärarförbundet, lärarassistenter inklusive 

befattningsbeskrivning 

__________  
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BUN § 84 Redovisning Läslyft Särskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och lägger den till 

handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Enheten särskolas pedagoger Jessica Clefberg Öhman och Helena Lehtonen, 

redovisar Läslyft Åmålsmodellen för Särskolan utifrån Skolverkets moduler för 

läslyft med inriktning mot särskola. 

__________  
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BUN § 85 Redovisning matematikutveckling 
inklusive matematikutvecklingsplan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson redovisar barn- och 

utbildningsförvaltningens arbete med matematikutveckling och den plan för 

arbetet som är framtagen för Enheten förskola, Enheten Grundskola, Enheten 

Gymnasium och Enheten Särskola. 

__________  
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BUN § 86 Redovisning läs- och skrivutveckling 
inklusive läs- och skrivutvecklingsplan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef/rektor Enheten Särskola, Resursenheten, Lena Forsell-Bergling 

redovisar barn- och utbildningsförvaltningens arbete med läs- och skrivutveckling 

och den plan för arbetet som är framtagen för Enheten förskola, Enheten 

Grundskola, Enheten Gymnasium och Enheten Särskola. 

__________  
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BUN § 87 Redovisning Karriärtjänster 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson och enhetschef/rektor Enheten 

Gymnasium Roger Engström redovisar hur arbetet med karriärtjänster inom barn- 

och utbildningsförvaltningen har sett ut under läsåret 2016/2017. 

Åmåls kommun är tilldelade medel av Skolverket till 21 karriärstjänser, vilka 

barn- och utbildningsnämnden beslutat att ansöka om och som blivit beviljade. 

Karriärstjänsterna är fördelat så att enheten gymnasium har 6 tjänster och enheten 

grundskola 15 tjänster. Förstelärarnas primära uppdrag har varit att vara lärledare 

inom Läslyft Åmålsmodellen. 

__________  
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BUN § 88 Redovisning Lärarlönelyft 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Enheten Grundskola Kent Jönsson och enhetschef/rektor Enheten 

Gymnasium Roger Engström, redovisar utfall av lärarlönelyft för läsåret 

2016/2017. 

Åmåls kommun är tilldelade medel av Skolverket till 90 tjänster med ett snitt om 

2 500 kronor per tjänst vilka barn- och utbildningsnämnden beslutat att ansöka 

om och som blivit beviljade. Lärarlönelyftet har varit fördelat på 90 pedagoger 

varav 9 vid enheten förskola, 59 vid enheten grundskolan och 22 vid enheten 

gymnasium. 

__________
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Dnr BUN 2017/105 

BUN § 89 Riktlinjer - Kostnader för Enheten 
förskola, Enheten grundskola och Enheten 
särskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta Riktlinjer - kostnader i Enheten 

Förskola, Enheten Grundskola och Enheten Särskola. 

Sammanfattning av ärendet 

I Åmåls kommuns förskolor, grundskolor och grundsärskolor är utgångspunkten 

att inga kostnader ska förekomma. Med kostnader avses bland annat insamling till 

barn-/elevkassa och skolresor som anordnas under verksamhets-/skoltid, matsäck 

eller fika i samband med friluftsdagar och studieresor. 

Vidare ska vårdnadshavare informeras om att fika i form av 

tårta/glass/bullar/kakor/godis/läsk inte ska medtas till förskolan/grundskolan vid 

exempelvis födelsedagsfirande samt att den gamla traditionen att samla in pengar 

och köpa present/blomma till personal inte längre förekommer. 

I förskola, grundskola och grundsärskola serveras lunch varje dag. Vid 

friluftsdagar och andra utflykter, studieresor serveras alternativ lunch, lämplig att 

ta med på utflykter/till annan plats som till exempel pastasallad, korv och bröd, 

smörgåsar/frukt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 31 maj 2017 

- Riktlinjer kostnader Enheten Förskola, Enheten Grundskola och Enheten 

Särskola 

- Protokollsutdrag BUN AU § 29 

Beslutet skickas till 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Särskola 

__________
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Dnr BUN 2017/106 

BUN § 90 Riktlinjer - ledigheter Enheten 
Grundskola och Enheten Särskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer - ledighet för Enheten 

Grundskola och Enheten Särskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledigheter i grundskolan regleras i Skollag 2010:800 kap 7 § 18, SKOLLAG 

2010:800 7 kap 

Ledighet 

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för 

enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta 

beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. 

För Enheten Grundskola och Enheten Särskola föreslås riktlinjer utifrån Skollag 

2010:800 7 kap § 18, att gälla med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för 

elever och deras vårdnadshavare i Åmåls kommuns kommunala grundskolor. 

Vårdnadshavare till elev som beviljats ledighet har skyldighet att se till att eleven 

tar igen förlorad kunskapsinhämtning. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 31 maj 2017 

- Riktlinjer ledigheter Enheten Grundskola och Enheten Särskola 

- Protokollsutdrag BUN AU § 30 

Beslutet skickas till 

Enheten Grundskola 

__________
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Dnr BUN 2017/107 

BUN § 91 Riktlinjer - ledigheter Enheten 
Gymnasium och Enheten Särskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer - ledighet Enheten 

Gymnasium och Enheten Särskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasieskolans verksamhet regleras i Skollag 2010:800 kap 15. 

Gymnasieutbildning är frivillig. 

För Enheten Gymnasium och Enheten Särskola föreslås riktlinjer utifrån Skollag 

2010:800 15 kap § 16 att gälla med syfte att skapa ett likvärdiga förutsättningar 

för elever och deras vårdnadshavare i Åmåls kommuns gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 31 maj 2017 

- Riktlinjer ledigheter Enheten Gymnasium och Enheten Särskola 

- Protokollsutdrag BUN AU § 31 

Beslutet skickas till 

Enheten Gymnasium 

__________
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Dnr BUN 2017/108 

BUN § 92 Riktlinjer - skolfotografering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta Riktlinjer - skolfotografering. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola, 

grundskola, gymnasium och särskola gäller följande: 

  

Inga foton tas i förskolan, vare sig enskilda foton eller gruppfoton, då 

verksamheten inte har behov av sådana samt att det inte är en tjänst som åligger 

Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen att tillhandahålla. 

  

För verksamheterna grundskola, gymnasieskola och särskola sker upphandling av 

fotografering (gruppfotografering) som underlag till skolfotokatalog då 

verksamheterna är i behov av en sådan. Inga enskilda foton tas då verksamheterna 

inte har behov av sådana samt att det inte är en tjänst som åligger Åmåls 

kommun, barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen att tillhandahålla. 

Efter upphandling och genomförd fotografering betalar Åmåls kommun, barn- 

och utbildningsförvaltningen för de skolfotokataloger verksamheterna grundskola, 

gymnasium och särskola har behov av, till samma pris som elever/vårdnadshavare 

erbjuds att köpa skolfotokatalogen för. Som tidigare nämnts tas inga enskilda 

foton då verksamheterna inte har behov av några sådana. Önskar 

vårdnadshavare/barn/elever enskilda foton hänvisar barn- och 

utbildningsnämnden/förvaltningen till lokal fotograf. 

Enskild fotografering erbjuds vid gymnasieskolan vid studenten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 31 maj 2017 

- Riktlinjer - skolfotografering 

- Protokollsutdrag BUN AU § 32 

Beslutet skickas till 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola 

__________
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Dnr BUN 2017/109 

BUN § 93 Riktlinjer - simundervisning och bad 
för Enheten Grundskola, Enheten Gymnasium 
och Enheten Särskola i Åmåls kommuns 
badhus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer - simundervisning och 

bad för Enheten Grundskola, Enheten Gymnasium och Enheten Särskola i Åmåls 

kommuns badhus. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt läroplanen för grundskolan (Lpo -11) ska alla elever kunna simma när de 

slutar grundskolan. Simkunnighet är en viktig kunskap/förmåga i det svenska 

samhället då Sverige är ett land med många vattendrag, sjöar och närhet till hav 

och vatten samt att bad är en del av vårt kulturarv såväl vad gäller rekreation som 

fysisk aktivitet. 

Då drunkningsolyckor tyvärr händer, särskilt under varma somrar så är det av stor 

vikt att Åmåls kommuns elever lär sig simma. Då vi under senare tid har fått 

många nyanlända elever i våra verksamheter som inte alls har samma 

vana/tradition av simning och bad blir det än viktigare att den undervisningen 

fungerar på ett säkert sätt. För att säkerställa säkerheten vid simundervisning och 

bad i Åmåls kommuns badhus har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram 

förslag på. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 31 maj 2017 

- Riktlinjer för simundervisning och bad för Enheten Grundskola, Enheten 

Gymnasium och Enheten Särskola i Åmåls kommuns badhus 

- Protokollsutdrag BUN AU § 33 

Beslutet skickas till 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola 

__________
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Dnr BUN 2017/110 

BUN § 94 Riktlinjer - aktiviteter i och vid vatten 
för Enheten Förskola, Enheten Grundskola, 
Enheten Gymnasium och Enheten Särskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade Riktlinjer för 

aktiviteter i och vid vatten för Enheten Förskola, Enheten Grundskola inklusive 

förskoleklass och fritidshem, Enheten Gymnasium och Enheten Särskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Bad och vattenlek, aktiviteter i och vid vatten är en viktig del i det svenska 

samhället vad gäller såväl rekreation som fysisk aktivitet. 

För att säkerställa säkerheten vid genomförandet av sådana aktiviteter har barn- 

och utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 31 maj 2017 

- Riktlinjer - aktiviteter i och vid vatten för Enheten Förskola, Enheten 

Grundskola, Enheten Gymnasium och Enheten Särskola 

- Protokollsutdrag BUN AU § 34 

Beslutet skickas till 

Enheten Förskola 

Enheten Grundskola 

Enheten Gymnasium 

Enheten Särskola 

__________
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Dnr BUN 2017/115 

BUN § 95 Verksamhetsplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar Verksamhetsplan för år 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2018 har sin utgångspunkt i visionen för Åmåls 

kommun – Sveriges mest gästvänliga stad och de reviderade strategiska 

utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige tog beslut om i 

februari 2016. 

Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och strategiska mål har barn- och 

utbildningsnämnden inför 2018 arbetat fram nya övergripande och styrande 

inriktningsmål som ska vara vägledande för förvaltningsmål och enhetsmål inom 

barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från controller Ingela Sörqvist daterad 31 maj 2017 

- Verksamhetsplan 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 28 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

__________
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Dnr BUN 2017/4 

BUN § 96 Budgetuppföljning för perioden 1-30 
maj 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en prognos efter maj månad med ett 

underskott på minus 900 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Ingela Sörqvist daterad 19 juni 2017 

- Ekonomisk prognos, maj 2017 för barn- och utbildningsnämnden daterad 19 

juni 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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BUN § 97 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

- Slutrapport Gymnasiesamverkan 

- Skolverket – Beslut om redovisning, Statsbidrag för barn som vistas i landet 

utan tillstånd för 2016 (BUN 2017/3) 

- Skolverket – Statsbidrag för elever från nordiska länder för 2017 

- Skolverket – Statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller svenska som 

andraspråk för nyanlända elever i grundskolan för vårterminen 2017 (BUN 

2017/114) 

- Skolverket – Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för lärare 

höstterminen 2016 

- Arbetsmiljöverket - Resultat av inspektion Rösparksskolan (24 maj 2017) 

- Skolverket – Statsbidrag för lärarlönelyftet 1 januari-30 juni 2017 

- Utvecklad gymnasiesamverkan, rapport från Region Värmland 

- Västbus - förändringar från den 1 september 2017 

- Sweco - delrapport, uppdrag förskola/grundskola 

- Skolverket - Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför 

ordinarie undervisningstid för 2017 

- Skolverket - Statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för 

samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända 

för 2017/2018 

- Nuläge Enheten Grundskola, Område A - rekrytering 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-20  21 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 98 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna beslut, delegeringsärenden. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-20  22 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 99 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-20  23 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 100 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar inkomna klagomål enligt Skollag 

2010:800. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-20  24 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 101 Rapportering till huvudman kring 
skolpliktsbevakning/skolfrånvaro för perioden 
1 mars-31 maj vid Enheten Grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring 

skolpliktsbevakning/skolfrånvaro för perioden 

1 mars–31 maj 2017 vid Enheten Grundskola. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-06-20  25 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 102 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring förskolechefer och rektorers 

arbetstid. 

__________ 


