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BUN § 182 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Klas Häggström (L). 

__________  
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BUN § 183 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 184 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson redogör för det senaste mötet 

med Central Samverkan den 16 december, när de fackliga organisationerna fick ta 

del av de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna 

hade inget att erinra vad gäller förslag till beslut. 

__________  
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Dnr BUN 2019/276 

BUN § 185 Redovisning av TILLSYN - 
verksamhet förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Lavén, verksamhetschef verksamhet förskola, och Lisbeth Gustawsson, 

rektor verksamhet förskola, redovisar för tillsyn av fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg i Åmåls kommun. Tillsyn är ett sätt att kontrollera att de 

privata verksamheterna följer de riktlinjer, rutiner och läroplaner som finns. De 

verksamheter som det gjorts tillsynsbesök på är: 

- Tössebobarna (pedagogisk omsorg) 

- Förskolan Myran 

- Förskolan Pärlan 

- Förskolan Barnhagen 

- Förskolan Lyckan 

- Förskolan Regnbågen (Edsleskogs friskola) 

__________  
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Dnr BUN 2019/82 

BUN § 186 Budgetuppföljning per den 30 
november 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna, men uppmanar 

verksamheterna till allmän återhållsamhet för att nå en budget i balans vid årets 

slut. 

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 november 2019 redovisas utfallet för perioden 1 

januari - 30 november 2019 beräknad prognos (avvikelse) per 30 november 2019 

samt årsbudget och beräknat utfall för år 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos som visar ett nollresultat mot 

budget efter november månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 12 december 2019 

- Ekonomisk prognos november 2019 Barn- och utbildningsnämnden 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2019/172 

BUN § 187 Revidering av budget 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2020, 

uppgående till 279 093 000 kronor, vilket motsvarar kommunfullmäktiges beslut 

om driftbudget för barn- och utbildningsnämnden inklusive löneuppräkning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019 om driftbudget för 2020, 

vilket innebar att barn- och utbildningsnämnden erhöll 1 miljon kronor (mnkr) i 

utökad ram jämfört med den preliminära ram som erhölls av budgetutskottet den 

16 maj 2019. 

Den utökade budgetramen föreslås fördelas på: 

 Verksamhet gymnasium 250 tusen kronor (tkr) för det utredningsuppdrag 

som lagts på verksamheten avseende uppstart av nya program samt 

lärlingsutbildningar i samverkan med näringslivet. 

 Verksamhet grundskola 500 tkr för utökad budget för tilläggsbelopp för 

elever i behov av särskilt stöd.   

 Verksamhet förskola 250 tkr för utökad budget för tilläggsbelopp för barn 

i behov av särskilt stöd.  

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2020 uppgår till 271 572 tkr innan 

löneuppräkning för 2020. Ramen är en minskning från 2019 med 3 018 tkr. Efter 

löneuppräkning uppgår barn- och utbildningsnämndens ram till 279 093 tkr 

jämfört med 280 037 tkr 2019. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 115 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av controller Ingela Sörqvist, daterad den 4 november 2019 

- Skrivelse ”Driftbudget 2020- slutlig version”. 

  

Protokollsanteckning 

Mikaëla Thorén (C) och Klas Häggström (L) lämnar följande 

protokollsanteckning: 

"Vi är glada att majoriteten reviderat budgeten i den färdriktning vi ville ha i 

protokollsanteckning vid tidigare beslut." 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2018/229 

BUN § 188 Uppföljning av internkontrollplan 
2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar rapporten till kommunstyrelsen samt till 

kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 

med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 

och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda! 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas god intern 

kontroll. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). 

Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den interna 

kontrollen, men även möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna 

kontrollsystemet. 

De processer/rutiner följs upp har valts utifrån genomförda riskanalyser. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 106 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 27 november 2019 

- Rapport: Uppföljning av internkontrollplan 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

__________  
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Dnr BUN 2019/268 

BUN § 189 Internkontrollplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2020. Följande 

processer/rutiner ska följas upp: 

 Rutin för digitala enheter 

 Målbild 2022 - digitalisering 

 Plan för digitalisering 2019-2022 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till barn- och 

utbildningsnämnden senast i december 2020. Förvaltningschefen är ansvarig för 

detta. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden har en 

skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen, men även en 

möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet. 

Enligt barn- och utbildningsnämndens delegeringsreglemente punkt 3.15 är det 

nämndens arbetsutskott som har delegation på att vara representanter för 

internkontroll. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 107 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 27 november 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

__________  
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Dnr BUN 2019/270 

BUN § 190 Läsårstider 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer läsårstider för läsåret 2020/2021 enligt 

bifogade bilagor. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider 

2019/2020 enligt bifogade bilagor. 

Enligt Skollag 2010:800 kap 7, 17 § får den obligatoriska verksamheten högst 

omfatta 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex 

timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller 

andra helgdagar.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om läsårstider för varje läsår enligt 

Skollag 2010:800. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 108 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 27 november 2019 

- Bilagor: Läsårstider 2020/2021 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

__________  
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Dnr BUN 2019/214 

BUN § 191 Revidering av programutbud för 
verksamhet gymnasium läsåret 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för 

verksamhet gymnasium läsåret 2020/2021: 

Program Inriktning Antal 

platser** 

Barn- och fritidsprogrammet, 

varav Programinriktat val 

(PRIV)* 

  38 

6 

  1) Pedagogiskt arbete 26 

  2) Socialt arbete 26 

Handels- och 

administrationsprogrammet,  

varav PRIV 

  20 

  

6 

  1) Handel och service 20 

Ekonomiprogrammet,  

varav PRIV 

  64 

6 

  1) Ekonomi 64 

  2) Juridik 64 

Estetiska programmet 

varav PRIV 

  16 

4 

  1) Musik 8 

  2) Bild 8 

  

Naturvetenskapsprogrammet, 

varav PRIV 

  60 

6 

  1) Naturvetenskap 60 

  2) Naturvetenskap och 

samhälle 

60 

Samhällsvetenskapsprogrammet, 

varav PRIV 

  84 
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4 

  1) Samhällsvetenskap 60 

  2) Beteendevetenskap 60 

  3) Medier, information och 

kommunikation 

18 

El- och energiprogrammet, 

varav PRIV 

  32 

6 

  1) Elteknik 16 

  2) Automation 16 

Industritekniska programmet, 

varav PRIV 

  24 

6 

  1) Svetsteknik 16 

  2) Produkt- och maskinteknik 16 

Vård- och omsorgsprogrammet, 

varav PRIV 

  24 

6 

Teknikprogrammet, 

varav PRIV 

  32 

6 

  1) Teknikvetenskap 24 

  2) Produktionsteknik 24 

  3) Informations- och 

medieteknik 

24 

  

Introduktionsprogram     

  1) Programinriktat val (PRIV) 58 

  2) Individuellt alternativ   

  3) Språkintroduktion   

  4) Yrkesintroduktion   

* Programinriktat val (PRIV) är till för de elever som saknar full behörighet för 

att bli antagna till ett nationellt gymnasieprogram. 

** Antal platser anger hur många elever som totalt kan antas på programmet. Till 

exempel har barn- och fritidsprogrammet plats för som mest 60 elever. 

Programmet har två inriktningar, som båda som mest kan väljas av 26 elever. 

Skulle den ena inriktningen väljas av maxantalet elever, innebär det att övriga 

elever (i exemplet 10 stycken) går den andra inriktningen.  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-17  15 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att barn- och 

utbildningsförvaltningen, verksamhet gymnasium, får i uppdrag att utreda 

förutsättningar och kostnader för att starta Hotell- och turismprogrammet och 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2021 vid Karlbergsgymnasiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, ska besluta om plan för 

utbildningsutbud Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden, barn- och 

utbildningsförvaltningen, verksamhet gymnasium läsåret 2020/2021.  

Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, program, inriktning, och antal 

elevplatser. 

Med anledning av elevernas söktryck, som bland annat gjort att yrkesprogrammen 

växer innevarande läsår, pågår det ett arbete vid Karlbergsgymnasiet med att 

grundligare utreda antalet platser som är möjliga att erbjuda. Effekterna av ny 

lagstiftning som gäller från 1 juli 2019 och som innebär att fler snabbare ska 

komma in på nationella program är också under utredning. Programinriktat val 

(PRIV) och preparandutbildning inom introduktionsprogrammen försvinner och 

ersätts med ett nytt Programinriktat val. Detta innebär att elever med endast sex 

grundskolebetyg anses kunna läsa såväl yrkes- som högskoleförberedande 

program genom introduktionsprogrammet.  

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 109 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson daterad den 27 november 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-17  16 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2019/197 

BUN § 192 Riktlinjer för vitesföreläggande 
gällande skolplikt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för vitesföreläggande 

gällande skolplikt. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för vitesföreläggande gällande skolplikt är gällande under den period 

som ett barn är skolpliktigt, det vill säga från det år barnet fyller sex år och fram 

tills vårterminen det år då barnet gått 10 år i skolan. Vitesföreläggande kan 

användas i de fall ett barn/elev är frånvarande från skolan under en längre period, 

eller om ett barn/elev är frånvarande till och från. I det första fallet kan ett 

engångsvite vara aktuellt och i det andra fallet kan ett löpande vite vara aktuellt. 

Det är i sådana fall vårdnadshavare som föreläggs med vite, då det är 

vårdnadshavare som är ytterst ansvariga för att se till att barnet kommer till 

skolan. 

Kommunen som huvudman är ansvarig för att kontrollera att barnen/eleverna 

finns i skolan. Om ett barn/elev är frånvarande utan giltigt skäl under en skoldag 

är det rektors ansvar att informera vårdnadshavare om detta. 

När ett barn/elev har mycket otillåten frånvaro rapporteras detta till kommunens 

huvudman, barn- och utbildningsnämnden. Innan dess att kommunen beslutar att 

förelägga en vårdnadshavare med vite ska den aktuella skolan ha arbetat med att 

komma tillrätta med frånvaron på andra sätt, till exempel genom olika typer av 

stödåtgärder. 

Riktlinjerna ska ses över och revideras regelbundet (ojämna år) eller vid behov.  

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 110 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 27 november 2019 

- Riktlinjer för vitesföreläggande vid skolplikt 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet särskola 

__________  
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Dnr BUN 2019/271 

BUN § 193 Plan för utbildning på 
introduktionsprogrammen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för utbildning på 

introduktionsprogrammen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollag 2010:800 17 kapitlet 7 § ska huvudmannen beslut om en plan för 

utbildning på introduktionsprogrammen. Plan för utbildning på 

introduktionsprogrammen gäller för Karlbergsgymnasiet i Åmåls kommun. 

Denna plan anger hur introduktionsprogrammen utformas på Karlbergsgymnasiet. 

Det är huvudmannen som är ansvarig för att utforma utbildningarna på den lokala 

nivån, utifrån de förhållandevis kortfattade och översiktliga informationen om vad 

utbildningarna ska och får innehålla enligt gymnasieförordningen. Detta gäller 

även introduktionsprogrammen, som inte har en nationellt fastställd struktur och 

längd. 

Varje huvudman har ansvar för att besluta om en plan för utbildning på 

introduktionsprogrammen. I denna plan beskriver huvudmannen de utbildningar 

som erbjuds hos huvudmannen. En plan för utbildning på 

introduktionsprogrammen tydliggör målsättningen för introduktionsprogrammen, 

samt anger syfte, huvudsakligt innehåll och längd för dessa. En fastställd plan för 

utbildning på introduktionsprogrammen möjliggör gör också uppföljning, 

utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Plan för utbildning på introduktionsprogrammen utgör också grunden för att 

skolan, tillsammans med eleven, ska kunna upprätta en individuell studieplan. 

Alla elever som går på ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja sin utbildning 

utifrån den studieplan som tagits fram. Den individuella studieplanen utgör också 

ett underlag när ett gymnasieintyg ska utfärdas för eleven. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 111 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson och Catrin Eriksson daterad den 27 

november 2019 

- Plan för utbildning på introduktionsprogrammen 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2018/204 

BUN § 194 Revidering studie- och 
yrkesvägledningsplan grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera Plan för Studie- och 

yrkesvägledning enligt ändringarna i den bifogade planen. 

Sammanfattning av ärendet 

Plan för Studie- och yrkesvägledning antogs av barn- och utbildningsnämnden 

den 25 oktober 2018 (BUN § 154). Planen utgör grunden för Åmåls kommun som 

huvudman arbetar med studie- och yrkesvägledning inom verksamhet grundskola. 

Planen har nu reviderats med mindre ändringar som gjorts för att planen ska 

stämma överens med hur verksamheten arbetar i praktiken. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 112 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 28 november 2019 

- Plan för Studie- och yrkesvägledning 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Studie- och yrkesvägledare 

__________  
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Dnr BUN 2019/272 

BUN § 195 Avyttring av inventarier, 
Karlbergsgymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det skelett som förvaras på 

Karlbergsgymnasiet ska gravsättas på Åmåls kyrkogård. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutar vidare att de uppstoppade djur och djurhorn som 

förvaras på Karlbergsgymnasiet ska avyttras. Nämnden uppdrar 

därför verksamhet gymnasium att: 

 anlita företag för avyttring av de uppstoppade djuren. 

 efterforska om någon form av museiverksamhet är intresserade av 

djurhornen, som i så fall skänkes till detta. I annat fall ska även dessa 

avyttras. 

 i samråd med kyrkogårdsförvaltningen planera för kremering och 

utspridning av aska i minneslund. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlbergsgymnasiet förvarar idag ett antal uppstoppade djur och djurhorn samt ett 

mänskligt skelett, som tidigare har använts i undervisningen. Skelettet har 

donerats till Åmåls kommun, och var avsett att användas i undervisning. Skelettet 

är helt avidentifierat och kan idag inte kopplas till en identitet.  

Idag används vare sig skelettet eller de uppstoppade djuren i undervisningen, 

varför det inte längre finns ett behov av att spara dessa. När det gäller skelettet 

finns inga tydliga riktlinjer för hur ett mänskligt skelett som använts i 

undervisningen ska hanteras för den händelse att det avyttras. Andra kommuner 

har dock avyttrat skelett som använts i undervisning. Ett exempel är Ljusdals 

kommun, som efter kontakt med flera myndigheter, bland annat 

Riksantikvarieämbetet, har valt att gravsätta skelettet. Även andra kommuner har 

valt att gravsätta mänskliga skelett som funnits på kommunens skolor.  

När det gäller de uppstoppade djuren är de troligen tillverkade i en tid när arsenik 

användes inom taxidermi. Det är därför viktigt att de uppstoppade djuren avyttras 

till en instans som har rätt kompetens för att förvara och destruera dessa 

specimen. Handel med uppstoppade djur regleras av EU-förordningen EG 338/98, 

Jaktlagen (1987:259), jaktförordningen (1987:905) och artskyddsförordningen 

(2001:845). Vissa djurslag är det helt förbjudet att sälja, köpa, byta eller 

bortskänka, medan andra djurslag kan säljas med särskilt tillstånd genom ett så 

kallat CITES-intyg. Att utreda, ansökan om CITES-intyg, sortera och sedan 

eventuellt sälja eller skänka de uppstoppade djur som finns på 

Karlbergsgymnasiet innebär alltså en betydande arbetsinsats. Att behålla de 

uppstoppade djuren ser barn- och utbildningsförvaltningen inte heller som ett 

alternativ, då det inte går att garantera att djuren förvaras på ett sådant sätt att de 

inte innebär ett arbetsmiljöproblem. 
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Djurhornen innebär inte samma problematik som de uppstoppade djuren, utan kan 

skänkas till ett lämpligt museum enligt överenskommelse.  

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 113 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 26 november 2019 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef verksamhet gymnasium 

__________  
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Dnr BUN 2019/21 

BUN § 196 Revidering av 
delegeringsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegeringsreglementet enligt 

följande: 

Följande punkt ändras: 

3.12 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild 

eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande 

till enskild – delegat ändras från förvaltningschef/skolchef till den chef som 

ansvarar för handlingen. Ersättare ändras från ställföreträdande förvaltningschef 

till verksamhetschef, förvaltningschef/skolchef. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden antog det aktuella delegeringsreglementet den 23 

januari 2019 (BUN § 8). Delegeringsreglementet reviderades senast den 26 

september 2019 av barn- och utbildningsnämnden (BUN § 125). 

Delegeringsreglementet behöver nu igen revideras för att överensstämma 

med hur förvaltningen arbetar. Följande ändring föreslås: 

3.12 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild 

eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande 

till enskild – delegat ändras från förvaltningschef/skolchef till den chef som 

ansvarar för handlingen. Ersättare ändras från ställföreträdande förvaltningschef 

till verksamhetschef, förvaltningschef/skolchef. 

Beslutsunderlag 

- BUNAU § 114 den 5 december 2019 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 december 2019 

- Delegeringsreglemente antaget den 26 september 2019 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämndens ledningsgrupp 

Revisorerna 

__________  
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BUN § 197 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson informerar om följande: 

 Nya Rösparksskolan 

 Resultat från politikerenkät 2019 

 Införandet av Meetings+ 

 Skolenheternas rapporter gällande systematiskt kvalitetsarbete respektive 

systematiska arbetsmiljöarbete 

 Inkommen synpunkt samt svar på denna gällande Karlbergsgymnasiets 

skolmat 

 Beslut om avstängning från de frivilliga skolformerna, enhet 2 

 Beslut om avstängning från de frivilliga skolformerna, enhet 1 

 Skolverket: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 

lärare för 2019/2020 

 Skolverket: Statsbidrag för undervisning under skollov för 2019 

 Skolverket: Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2019 

 Skolverket: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier för 2019/2020 

 Skolverket: Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2018/2019 

 Skolverket: Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2018/2019 

 Skolverket: Statsbidrag för anställning av lärarassistentet för 2019 

__________  
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BUN § 198 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 199 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring åtgärder mot 

kränkande behandling. 

__________  
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BUN § 200 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar kring klagomålshantering 

enligt Skollag 2010:800. 

__________ 


