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Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Ingela Sörqvist, controller, ekonomienheten, §§ 63 - 68 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, barn- och 

utbildningsförvaltningen, §§ 60 - 61 

Staffan Sindsjö, IKT-strateg, barn- och utbildningsförvaltningen, § 60 
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BUN § 57 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Maria Bertilsson (S). 

__________  
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BUN § 58 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 59 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om Central Samverkan den 

8 april 2019. De fackliga organisationerna hade inget att erinra. 

__________  
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Dnr BUN 2019/106 

BUN § 60 Plan för digital utveckling 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för digital utveckling 2019 – 

2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Sindsjö, IKT-strateg, informerar digitalisering av skolan. Plan för digital 

utveckling är ett verktyg för digital utveckling inom alla skolformer, från förskola 

till och med gymnasium. Planen baseras på Skolverkets och SKL:s (Sveriges 

kommuner och landsting) gemensamma handlingsplan för digitalisering av 

skolväsendet. 

Planen bygger på tre områden: 

- Digital kompetens 

- Likvärdig tillgång och användning 

- Forskning och uppföljning. 

Områdena är uppdelade i delmål, som anges i planen. 

Målet med Plan för digital utveckling 2019-2022 är att alla barn, elever och 

personal i samtliga verksamheter ska ha likvärdiga tekniska förutsättningar att 

använda IT som ett redskap i lärandeprocessen. Den digitala tekniken ska 

utnyttjas systematiskt vid uppföljning av elevernas lärande och IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) ska ingå som en naturlig del i arbetet 

för att öka elevernas måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 19 den 11 april 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 1 april 2019 

- Plan för digital utveckling 2019-2022 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef/skolchef 

IKT-strateg 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

Verksamhet särskola 

__________  
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Dnr BUN 2018/276 

BUN § 61 Rapportering av måluppfyllelse per 
den 31 mars, verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, rapporterar om 

måluppfyllelse per den 31 mars inom verksamhet grundskola. Samtliga skolor 

inom verksamhet grundskola rapporterar fyra gånger per år till barn- och 

utbildningsnämnden angående måluppfyllelse. I rapporten anges hur många 

elever som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen, samt hur skolorna 

arbetar med att åtgärda detta. 

__________  
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Dnr BUN 2019/109 

BUN § 62 Inrapporterade olycksfall BUF 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om analyser av 

inrapporterade olycksfall gällande barn/elever och personal för 2018. 

Beslutsunderlag 

- Analys av olycksfall personal BUF 2018 

- Analys av olycksfall elever 2018 

__________  
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Dnr BUN 2019/82 

BUN § 63 Budgetuppföljning per den 31 mars 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

plan för budgetanpassningar är under utredning (se BUN 2019/125). Barn- och 

utbildningsnämnden lägger därmed 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 2019 redovisas utfallet för perioden 1 januari - 

31 mars 2019 beräknad prognos (avvikelse) per 31 mars 2019 samt årsbudget och 

beräknat utfall för år 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett beräknat underskott om – 2,5 

miljoner kronor mot driftbudget (årsprognos) efter mars månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos mars 2019 Barn- och utbildningsnämnden 

- Tjänsteskrivelse ekonomisk prognos mars 2019 – Barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

  

__________  
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Dnr BUN 2019/74 

BUN § 64 Taxor för särskild prövning vid 
grundskola och gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att en 

avgift på 500 kronor ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad 

prövning i grundskolan och gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter 

för prövning inom skolväsendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 10 kap 23 § och 15 kap 28 § har den elev som vill ha 

betyg från grundskola respektive gymnasieskola rätt att genomgå en prövning av 

betyg. Förordning 1991:1124 anger att huvudmannen för utbildningen har rätt att 

ta ut en avgift, som uppgår till högst 500 kronor, av den som vill gå igenom 

särskild anordnad prövning i grundskolan och gymnasiet. Avgiften får inte tas ut 

om den elev som vill få sitt betyg prövat inte fått minst betyg E i det ämne som 

prövningen ska ske. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 20 den 11 april 2019 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist 2 april 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige 

__________  
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Dnr BUN 2019/125 

BUN § 65 Budgetanpassningar verksamhet 
grundskola 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge verksamhet grundskola i uppdrag 

att ta fram åtgärder, inklusive konsekvensbeskrivningar, för att nå en budget i 

balans 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

I ekonomisk prognos efter mars månad visar verksamhet grundskola ett 

underskott om -2,4 miljoner kronor. För att nå budget i balans har verksamhet 

grundskola tagit fram förslag till anpassningar. Dessa förslag presenteras i bilagan 

Verksamhet grundskola: Förslag till anpassningar. Förslagen på åtgärder och 

konsekvenserna av dessa ska nu utredas. 

Den 18 december 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN § 191, dnr 

BUN 2018/283) att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra generella anpassningar på 3 procent för verksamheterna förskola, 

grundskola och gymnasium. Bakgrunden till detta beslut var att intäkterna i barn- 

och utbildningsnämndens driftbudget beräknades minska med cirka 7 miljoner 

kronor. Minskning i driftbudget härrörs till minskade intäkter/bidrag från 

Migrationsverket.  

Verksamhet grundskola har efter budgetuppföljning per 31 mars påbörjat arbetet 

med förslag på åtgärder, vilka redovisas i bifogad bilaga. 

Beslutsunderlag 

- Reviderad tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist och Catrin Eriksson daterad den 29 

april 2019 

- Bilaga Verksamhet grundskola: Förslag till anpassningar 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2018/267 

BUN § 66 SKA-rapport på huvudmannanivå 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport för systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA) för 2018 och lägger den till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande insatser/åtgärder utifrån 

systematisk kvalitetsrapport för arbetsåret/läsåret 2017/2018: 

Inom området Trygghet och studiero (likabehandling) ger huvudmannen 

- verksamhet förskola i uppdrag att vidta åtgärder för att i högsta möjliga grad nå 

en högre svarsfrekvens vad gäller enkätsvar, att utöka åldersgruppen till att 

omfatta 3 – 5 åringar och att utforma enkäten så att resultat kan utläsas per 

förskola och avdelning för möjlighet att vidta riktade åtgärder utifrån resultat och 

behov. 

- verksamhet grundskola i uppdrag att ta fram en plan för arbete med PlugInnan, 

främjande och förebyggande arbete för skolnärvaro och psykisk hälsa utifrån 

resultaten och erfarenheterna av Plug Innan-projektet. Arbetet ska implementeras 

i grundskolans samtliga årskurser. 

- verksamhet gymnasium i uppdrag att analysera Skolinspektionens elevenkät på 

programnivå för att tydliggöra vilka behov av insatser som finns för respektive 

program, detta i syfte att skapa en trygg skola och god studiemiljö för alla elever. 

- verksamhet särskola i uppdrag att ta fram en plan för att säkerställa att behovet 

av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) för kontinuerlig 

kompetensutveckling av personal och inköp av hjälpmedel/verktyg/materiel. 

Inom området Mål och resultat (betyg och bedömning) ger huvudmannen 

- verksamhet förskola i uppdrag att följa följande nyckeltal: 

 Erbjudande om plats inom stipulerade 4 månader utifrån Skollag 

2010:800 

 Antal barn per 100%-årsarbetare 

 Andel pedagogisk personal och dess fördelning på förskolor och 

avdelningar 

- verksamhet förskola i uppdrag att genomföra LYFT Åmålsmodellen för 

implementering av ny Läroplan för förskola (Lpfö18). 

- verksamhet grundskola i uppdrag att kvartalsvis redovisa samtliga elevers i åk 1 

– 9 måluppfyllelse i samtliga ämnen per den 31 oktober, 31 december, 31 mars 

och 15 juni inklusive åtgärder. Från och med hösten 2019 ska redovisningen 

särskilja på måluppfyllelse i svenska inklusive svenska som andraspråk, 

matematik och engelska. 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-29  14 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

- verksamhet grundskola i uppdrag att analysera orsakerna till varför andelen 

elever med gymnasiebehörighet minskat i Åmål, medan den är oförändrad i riket 

samt ta fram förslag på insatser/åtgärder. 

- verksamhet gymnasium i uppdrag att utveckla analysen av kunskapsresultaten. 

Detta för att skapa ett tydligt beslutsunderlag för huvudmannen för eventuella 

insatser och åtgärder. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att säkerställa att alla personal 

- har kunskap om och arbetar utifrån gällande styrdokument; Skollag 2010:800, 

läroplaner, kursplaner, förordningar m fl. 

- arbetar utifrån vetenskap och evidens och ser sitt arbete som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet där resultaten och analysen av dessa ska ligga till 

grund för fortsatt utveckling av undervisningen med syfte att öka måluppfyllelsen 

och graden av trygghet och studiero i verksamheten. 

- arbetar med ett lösningsfokuserat, systematiskt, reflekterande och analytiskt 

arbets- och förhållningssätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 4 kap. § 3 Kvalitet och inflytande ska varje huvudman 

inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt § 6 dokumenteras. Enligt § 5 ska 

inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara de mål som finns för 

utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) och att de 

uppfylls. 

Verksamhet förskola, verksamhet grundskola, verksamhet gymnasium och 

verksamhet särskola har upprättat rapporter för systematiskt kvalitetsarbete för 

arbetsåret/läsåret 2017/2018. Detta är en sammanfattande rapport av barn- och 

utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete i samtliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 21 den 11 april 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 12 mars 2018 

- SKA-rapport på huvudmannanivå 

- BUN § 170 daterad den 21 november 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef/skolchef 

__________  
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Dnr BUN 2019/105 

BUN § 67 Karriärtjänster 2019-07-01 - 2020-06-
30 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att söka medel för tilldelat antal 

karriärtjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen för perioden 2019-07-01 - 

2020-06-30. 

Ansvarig verksamhetschef 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 

elevernas 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. 

Regeringen har inrättat två utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom 

förskoleklass, grund- och gymnasieskola och motsvarande skolformer. Dessa 

karriärtjänster omfattar förstelärare, vilket innebär ett praktiknära karriärsteg, 

samt lektor, som baseras på akademiska meriter. Dessa karriärtjänster skrivs in i 

skollagen och kopplas till särskilda kvalifikationskrav och inriktning på 

arbetsuppgifter som återfinns i en statsbidragsförordning. Huvudsakligen ska 

lärare med dessa karriärtjänster arbeta med undervisning och uppgifter som hör 

till undervisningen. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 22 den 11 april 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 29 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2019/100 

BUN § 68 Lärarlönelyft 2019-07-01 - 2020-06-30 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

för lärarlönelyft för lärare i verksamhet gymnasium och verksamhet grundskola, 

samt för förskollärare i verksamhet förskola för perioden 2019-07-01 till och med 

2020-06-30. Av dessa ska 10% av tjänsterna ska fördelas till förskollärare inom 

verksamhet förskola. 

Ansvariga verksamhetschefer ansvarar för fördelning av medel för tilldelat antal 

tjänster. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar vidare att 

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

tjänster som tilldelade medel räcker till utifrån Skolverkets kriterier för bidraget. 

- lärarlönelyftet ska differentieras. 

- skolledare inte ska få ta del av lärarlönelyftet 

- förstelärare ska få ta del av lärarlönelyftet 

samt 

- att ansvariga verksamhetschefer tillsammans med berörda 

förskolechefer/rektorer utser vilka förskollärare/lärare som uppfyller kriterierna 

och fördelar lärarlönelyftsmedlen med ett snitt på 2 500 kr fördelat på så många 

tjänster som tilldelade medel räcker till utifrån Skolverkets kriterier för bidraget. 

- att alla lärare/förskollärare som får ta del av lärarlönelyftet ska uppfylla följande 

kriterium: 

 Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt 

lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Det vill säga förskolläraren/läraren ska ha visat på att 

kompetensutvecklingsinsatserna under de tre senaste arbetsåren/läsåren 

inom LYFT Åmålsmodellen gör skillnad för verksamhetens arbete med 

ökad måluppfyllelse. Det kollegiala lärandet som kompetensutveckling 

och verktyg för skolutveckling ska vara befäst i verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämndens definition av de specifika kriterierna gäller enligt 

nedanstående: 

- Tagit särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket 

eller genom att 

- Pedagogen ska ha varit mentor eller handledare. 

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

- Ämnesstudier som leder till utökad behörighet och ökad kvalitet i verksamheten. 
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- Utveckling av ämnen som ämnesansvarig. 

- Utveckling av ämnesövergripande områden till exempel 

 Entreprenöriellt lärande 

 Tematiskt arbete 

 Internationellt arbete 

 Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer 

 Elever med låg behörighet (verksamhet gymnasium) 

 Elever med låg måluppfyllelse (verksamhet grundskola) 

 Elever med hög frånvaro (verksamhet grundskola) 

 Inkludering av barn/elever i behov av särskilt stöd 

 Integration 

Särskild hänsyn ska tas till lagtext, det vill säga att alla lärare/förskollärare som 

får ta del av lärarlönelyftet ska uppfylla följande: 

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. 

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 

Lärarlönelyftet är en satsningen för att höja lönerna för särskilt kvalificerade 

lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Det är skolhuvudmannen som 

bestämmer vilka som ska få löneökning. 

Lärarlönelyft – ett tilldelat antal tjänster med ett snitt på 2 500 kr/person och 

månad. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 23 den 11 april 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 28 mars 2019 
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Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

Verksamhet särskola 

__________  
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Dnr BUN 2019/115 

BUN § 69 Riktlinjer för barnomsorg på 
obekväm arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för barnomsorg på 

obekväm arbetstid. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid har tagits fram, då Lisbeth 

Vestlund (-) inkom med en motion den 26 september 2018 (BUN 2018/249). 

Motionären yrkar på att barnomsorg dygnet runt ska införas i Åmåls kommun, för 

att underlätta för vårdnadshavare som arbetar på annan ort eller arbetar på 

obekväma arbetstider. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2018 (BUN § 197) att 

föreslå kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag 

att ta fram riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid, samt göra en 

kartläggning av behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid och efter detta göra 

en kostnadsberäkning baserad på kartläggningen. 

Den 23 januari 2019 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 5) 

motionen tillbaka till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 

utbildningsnämnden fick då i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna 

innan kommunfullmäktige kan behandla motionen. 

De riktlinjer som nu tagits fram är en del av detta arbete. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 24 den 11 april 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 april 2019 

- Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Verksamhet förskola 

Verksamhet grundskola 

__________  
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BUN § 70 Information: Skolverket 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolverket har tagit beslut om följande: 

- statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2019 

- statsbidrag för undervisning under skollov för 2019 

- statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019 

- statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019 

- personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska 

insatser för 2019 

- statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2019/2020 

- statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2018 

- statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2018 

 statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2018 

- statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2019 

__________  
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BUN § 71 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om: 

- styrgrupp Nya skolan senaste protokoll, samt beslut 

- barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut om att 

avbryta upphandlingen av särskoleskjutsar 

- beslut om avstängning från de frivilliga skolformerna 

- Åmåls kommun är nu anslutet till Vård- och omsorgscollege Fyrbodal Öst 

- riksdagen har fattat beslut om att införa legitimationskrav för undervisning i 

fritidshem 

- barn- och utbildningsförvaltningens hantering gällande upptäckten av att 

barnpornografiskt material har spridits via sociala medier till unga elever från en 

utomstående person 

- FTI AB:s beslut att avveckla återvinningsstationen vid Rösvallen 

- regeringens vårändringsbudget som bland annat innefattar satsningar på 

lärarassistenter 

- anmälan till Skolinspektionen, avseende Södra skolan 

- anmälan till Skolinspektionen, avseende Karlbergsgymnasiet 

- Statens kulturråd informerar om att huvudmannen har ansvar för att 

kvalitetssäkra de kulturaktörer som huvudmannen anlitar inom ramen för 

Skapande skola 

__________  
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BUN § 72 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 73 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot 

kränkande behandling. 

__________  
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BUN § 74 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring klagomålshantering 

enligt Skollagen 2010:800. 

__________  
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BUN § 75 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring rektorers och 

förskolechefers arbetstid. 

__________ 


