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BUN § 62 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Toni Radanov (C). 

__________  
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BUN § 63 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 64 Central Samverkan 16 april 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör för Central Samverkan den 16 april 

2018. De fackliga organisationerna hade inget att erinra gällande förslag till 

beslut.  

__________  
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BUN § 65 MBL § 11, 23 april 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redogörelsen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redogör för MBL § 11 som genomfördes den 23 

april 2018 för ärendena driftbudget 2019, investeringar 2019 och verksamhetsplan 

2019. 

__________
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Dnr BUN 2018/57 

BUN § 66 Budgetuppföljning för perioden 1-31 
mars 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden för ett samtal om prognosen och konstaterar att 

inga åtgärder behöver vidtas i nuläget, därmed lägger nämnden rapporten till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott 

jämfört med budget redovisas med minustecken. 

I bilaga Ekonomisk prognos mars 2018 redovisas utfallet för perioden 1 januari - 

31 mars 2018 beräknad prognos (avvikelse) per 31 mars 2018 samt årsbudget och 

beräknat utfall för år 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om minus 3,6 miljoner 

kronor efter mars månad. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad 16 april 2018 

- Ekonomisk prognos mars 2018 för barn- och utbildningsnämnden daterad 10 

april 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 33 daterad 12 april 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/71 

BUN § 67 Driftbudget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2019, 

uppgående till 268 554 000 kronor, vilket motsvarar budgetutskottets preliminära 

budgetram. 

  

Anne Sörqvist (C), Klas Häggström (L), Charles MacWange (KD) och Toni 

Radanov (C) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetutskottet har beslutat om preliminära ramar för driftbudget 2019. Barn- 

och utbildningsnämnden har tilldelats en ram på 268 554 000 kronor, vilken 

motsvarar budget år 2018 innan löneuppräkning per 1 april 2018 med en utökning 

om 800 000 kronor för digitaliseringssatsning, leasing/hyra av digitala verktyg 

(Ipads). 

I barn- och utbildningsförvaltningens budgetberäkningar för 2018 konstaterades 

att 6,1 miljoner kronor (mkr) saknas hänförbart till bidrag till fristående 

verksamheter 3,5 mkr, ökade kostnader för modersmål och studiehandledning i 

gymnasieskolan 1 mkr samt utökat antal barn i förskola 1,6 mkr. 

För 2019 äskade barn- och utbildningsförvaltningen ytterligare cirka 6 mkr. 

Barn- och utbildningsnämnden har budgeterat bidrag till fristående verksamheter 

3,5 mkr, ökade kostnader för modersmål och studiehandledning i gymnasieskolan 

1 mkr samt fler barn i förskolan 1,6 mkr. Bland de nya äskande för 2019 har 

nämnden prioriterat och främst budgeterat för kostnader hänförliga till 

verksamheternas digitalisering 800 000 kronor. 

För att nå budgetram för 2019 har samtliga enheter/verksamheter gjort 

anpassningar motsvarande 3 % av nettobudget, vilka träder i kraft redan hösten 

2018. 

En budget i balans för år 2019 är även beroende av intäkter från Migrationsverket 

för asylsökande barn/elever och Skolverkets bidrag för olika kvalitetshöjande 

åtgärder inom förskola, grundskola och elevhälsa. För 2019 kommer ersättning 

från Migrationsverket minska kraftigt, vilket innebär att ytterligare anpassningar 

av verksamhetens kostnader kommer att behöva göras, främst avseende personal. 

Kostnader såväl som intäkter är svåra att prognostisera då de är helt beroende av 

antalet barn/elever såväl i fristående som kommunala verksamheter samt 

omfattning av bidrag som kan sökas från Migrationsverket för asylsökande 

barn/elever och Skolverkets bidrag för olika kvalitetshöjande åtgärder inom 

förskola, grundskola och elevhälsa. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av controller Ingela Sörqvist, daterad 6 april 2018 

- Driftbudget 2019 

- Protokollsutdrag BUN AU § 34 daterad 12 april 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/72 

BUN § 68 Investeringsbudget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget på 6 250 

000 kronor för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2022. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är av stor vikt att tillgodose 

investeringsbehov vad gäller data/IT utifrån riksdagens beslut den 9 mars 2018 

om stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. 

  

Anne Sörqvist (C), Klas Häggström (L), Charles MacWange (KD) och Toni 

Radanov (C) deltar inte i beslutet, gällande det första stycket av beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov för 2019 uppgår till 6 250 000 

kronor. I investeringsplan för åren 2020-2022 har beräknats investeringsbehov till 

4 950 000 kronor för år 2020, 4 750 000 kronor för år 2021 och 4 750 000 kronor 

för 2022. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 

året efter då investeringen genomförts. Fem investeringskalkyler har upprättats 

för nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp (tkr) 

Enheten grundskola IT-investeringar, undervisning (en till 

en) 

900 

 IT-investeringar undervisning, 

återinvestering 

1 200 

Enheten gymnasium Elevmöbler och elevskåp                        500 

 IT-investeringar  700 

 

Förslag till investeringsbudget/-plan för år 2019-2022, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 12 april 2018 

- Investeringsbudget/plan barn- och utbildningsnämnden 2019-2022 

- Protokollsutdrag BUN AU § 35 den 12 april 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/85 

BUN § 69 Investeringskalkyler 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande investeringskalkyler för år 

2019 enligt bilagor: 

Ansvarsenhet Investering Belopp (tkr) 

Enheten grundskola IT-investeringar, undervisning (en till 

en) 

900 

 IT-investeringar undervisning, 

återinvestering 

1 200 

 Skolmöbler 550 

Enheten gymnasium Elevmöbler och elevskåp                        500 

 IT-investeringar  700 

 

Anne Sörqvist (C), Klas Häggström (L), Charles MacWange (KD) och Toni 

Radanov (C) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram fem investeringskalkyler för 

investeringar överstigande tio prisbasbelopp 2019. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 

året efter då investeringen genomförts. Fem investeringskalkyler har upprättats 

för nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp (tkr) 

Enheten grundskola IT-investeringar, undervisning (en till 

en) 

900 

 IT-investeringar undervisning, 

återinvestering 

1 200 

 Skolmöbler 550 

Enheten gymnasium Elevmöbler och elevskåp                        500 

 IT-investeringar  700 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 24 april 2018 

- Investeringskalkyl IT-investeringar, undervisning (en till en) enheten grundskola 

- Investeringskalkyl IT-investeringar undervisning, återinvestering enheten 

grundskola 

- Investeringskalkyl skolmöbler enheten grundskola 

- Investeringskalkyl elevmöbler och elevskåp enheten gymnasium 

- Investeringskalkyl IT-investeringar, enheten gymnasium 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr BUN 2018/73 

BUN § 70 Verksamhetsplan 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan inklusive inriktningsmål 

för 2019. 

  

Anne Sörqvist (C), Klas Häggström (L), Charles MacWange (KD) och Toni 

Radanov (C) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2019 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. Dessa utvecklingsområden och mål är: 

Lärande och utveckling 

I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 

Livslång trygghet 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Företagsamhet och kreativitet 

Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet 

genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer. 

Kultur och rekreation 

Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus. 

Utifrån dessa strategiska utvecklingsområden och strategiska mål har barn- och 

utbildningsnämnden inför 2019 arbetat med att fram nya övergripande och 

styrande inriktningsmål. Inriktningsmålen ska vara vägledande för 

förvaltningsmål och enhetsmål inom barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter. Inriktningsmålen för barn- och utbildningsnämnden framgår i 

bilagan. 

Enligt Skollag (2010:800) ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 april 2018 

- Verksamhetsplan 2019 

- Protokollsutdrag BUN AU § 36 den 12 april 2018 
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Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr BUN 2018/74 

BUN § 71 2019 års avgifter för plats inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 2019 års 

avgifter för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med 

det statliga maxtaxesystemet och följer det inkomsttak som fastställs av 

Skolverket årligen: 

Verksamhet Avgift/taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

- första barnet 3 % 

- andra barnet 2 %  

- tredje barnet 1 % 

- fjärde barnet 0 % 

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 timmar/vecka 

är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

- första barnet 2 % 

- andra barnet 1 %  

- tredje barnet 1 % 

- fjärde barnet 0 % 

Pedagogisk 

omsorg 

Förskolebarn: se förskola 

Skolbarn: se fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 

nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet. 

Enligt Förordning om statsbidrag kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskola och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 

högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för 

hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket 

inför varje år (för 2018 uppgår inkomsttaket till 46 080 kronor per månad). 

Inkomsttaket för 2019 har ännu inte fastställts. 
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Den 29 november 2017 beslutade kommunfullmäktige (KF § 210) att ge barn- 

och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förslag på en taxa som är baserad på 

vistelsetid, istället för på inkomst. Kommunfullmäktige beslutade även att 

förslaget på en taxa baserad på vistelsetid ska vara utformad så att statsbidrag för 

maxtaxa fortfarande erhålls. 

I den utredning av taxesystem för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

som tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen har fyra olika alternativ 

presenterats. De fyra alternativ som presenteras är en bibehållen taxa baserad på 

hushållets inkomst, timtaxa samt två alternativ baserad på nivåtaxa, där ett 

alternativ har två nivåer och ett alternativ har tre nivåer. Nivåtaxesystem baseras, 

liksom timtaxan, på barnets vistelsetid, hushållets sammanlagda bruttoinkomst 

per månad och antal barn som är placerade i förskoleverksamhet/skolbarnomsorg 

som är folkbokförda på samma adress. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det nuvarande systemet med 

maxtaxa, som inte tar hänsyn till barnets vistelsetid, även fortsättningsvis ska 

användas. Detta eftersom de andra alternativ som finns skulle medföra 

allvarliga ekonomiska konsekvenser för barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 april 2018 

- Utredning taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

- Protokollsutdrag BUN AU § 39 den 12 april 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Enheten förskola 

__________
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Dnr BUN 2018/49 

BUN § 72 Karriärtjänster 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tjugotre karriärtjänster 

inom barn- och utbildningsförvaltningen under perioden 1 juli 2018 till och med 

30 juni 2019. 

Ansvarig enhetschef ansvarar för tillsättning av karriärtjänster samt förstelärarnas 

uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett samlat system av karriärmöjligheter i skolan syftar till att främja det lokala 

arbetet med att stärka lärarnas karriärmöjligheter i skolan och på så sätt öka 

eleverna måluppfyllelse. Karriärsystemet består av tre spår: förstelärare, lektor 

och ledarskap. 

En del karriärtjänster finns redan i kommunerna och nya kommer att inrättas med 

anledning av den nya reformen. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

bedömning är att syftet med karriärtjänster bäst uppnås genom att kombinera 

befintliga och nyinrättade karriärtjänster. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 2 mars 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 38 den 12 april 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten grundskola 

Enheten gymnasium 

__________
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Dnr BUN 2018/50 

BUN § 73 Lärarlönelyft 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tilldelat antal tjänster 

för lärarlönelyft för perioden 1 juli 2018 till och med 30 juni 2019 samt att 10 % 

av tjänsterna ska fördelas till förskollärare inom enheten förskola. 

Ansvariga enhetschefer ansvarar för fördelningen av medel för tilldelat antal 

tjänster. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att: 

- snittet på lärarlönelyftet ska vara 2 500 kronor, det vill säga fördelas på så 

många tjänster som tilldelade medel räcker till utifrån Skolverkets kriterier för 

bidraget. 

- lärarlönelyftet ska differentieras. 

- skolledare ska inte få ta del av lärarlönelyftet. 

- förstelärare ska få ta del av lärarlönelyftet. 

- ansvariga enhetschefer tillsammans med berörda förskolechefer/rektorer utser 

vilka förskollärare/lärare som uppfyller kriterierna och fördelar 

lärarlönelyftsmedlen med ett snitt på 2 500 kronor fördelat på så många tjänster 

som tilldelade medel räcker till utifrån Skolverkets kriterier för bidraget. 

- särskild hänsyn ska tas till det specifika kriteriet Tagit särskilt ansvar för att 

utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Följande definitioner av de specifika kriterierna gäller: 

- Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i 

former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; Pedagogen ska 

ha varit mentor eller handledare. 

- Tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, 

så som; Ämnesstudier som leder till utökad behörighet och ökad kvalitet i 

verksamheten, Utveckling av ämnen som ämnesansvarig, Utveckling av 

ämnesövergripande områden, till exempel: entreprenöriellt lärande, tematiskt 

arbete eller internationellt arbete 

- Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer; Elever 

med låg behörighet (enheten gymnasium), Elever med låg måluppfyllelse (enheten 

grundskola), Elever med hög frånvaro (enheten grundskola), Inkludering av 

barn/elever i behov av särskilt stöd, Integration 

Särskild hänsyn ska tas till lagtext, det vill säga: 

SFS 2016:100 
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2§ Syftet med statsbidraget är att stärka skolhuvudmännen att ge särskilt 

kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att 

därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade 

kunskapsresultat och till verksamhetsutveckling i övrigt. 

Förtydligande av SFS 2016:100 2 §: 

Syftet med statsbidraget är att stärka skolhuvudmännen att ge särskilt 

kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att 

därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade 

kunskapsresultat och till verksamhetsutveckling i övrigt. 

Sammanfattning av ärendet 

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en 

löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 

Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i 

skolan. Medlen för lärarlönelyftet, 3 miljarder kronor årligen, räcker till 

löneökning för cirka 60 000 lärare. Lärarlönelyft är ett tilldelat antal tjänster med 

ett snitt på 2 500 kronor per person och månad. 

För att få ta del av lärarlönelyftet ska läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen 

uppfylla ett antal kriterier. I dessa kriterier ingår bland annat att läraren eller 

förskolläraren ska ha legitimation, eller om det gäller en fritidspedagog ha 

relevant högskoleutbildning. Läraren ska även arbeta med undervisning och också 

ha utvecklat undervisningen. Det är huvudmannen som bestämmer vilka lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger som uppfyller de uppställda kriterierna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 2 mars 2018 

- Protokollsutdrag BUN AU § 37 den 12 april 2018 

Beslutet skickas till 

Enheten förskola 

Enheten grundskola 

Enheten gymnasium 

Enheten särskola 

__________  
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BUN § 74 Redovisning av sammanställningar 
för 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av sammanställning 

för 2017 av tillbud barn/elever, tillbud personal, olycksfall barn/elever och 

olycksfall personal och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson redovisar sammanställning för 2017 av följande: 

- Tillbud barn/elever 

- Tillbud personal 

- Olycksfall barn/elever 

- Olycksfall personal 

__________  
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BUN § 75 Styrgrupp skolprocess projektering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott utses att utgöra styrgruppen för projektering av en ny skola. Som 

sakkunniga tjänstemän ska också VD för ÅKAB Magnus Dalsbo och 

förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Catrin Eriksson kallas till 

styrgruppsmötena. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden diskuterar hur en styrgrupp för 

projekteringsprocessen av den nya skolan ska se ut. 

Yrkande 

Olof Eriksson (S) yrkar på att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utses 

att utgöra styrgruppen för projektering av en ny skola. Som sakkunniga 

tjänstemän ska också VD för ÅKAB Magnus Dalsbo och förvaltningschef för 

barn- och utbildningsförvaltningen Catrin Eriksson kallas till styrgruppsmötena. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett yrkande av Olof Eriksson (S) och ställer 

proposition på detta. Ordförande kan därefter konstatera att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet. 

__________  
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BUN § 76 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om följande: 

- rekryteringsplan - Åmåls kommuns pedagoger 

- Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram vid Karlstads universitet 

- organisation Barn- och utbildningsförvaltningen från och med 1 augusti 2018 

- Kulturrådet, skapande skola 2018/2019 

- Skolverkets besök 18 april 

__________  
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BUN § 77 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 78 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 79 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har noterat informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson har inga klagomål enligt Skollag 2010:800 att 

rapportera. 

__________  
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BUN § 80 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar kring rektorers och förskolechefers 

arbetstid. 

__________ 


