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BUN § 106 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Lisa Malm (MP). 

__________  
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BUN § 107 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Punkt 22 "Information" stryks från ärendelistan, som därmed godkänns. 

__________  
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BUN § 108 Central Samverkan 21 september 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar från Central Samverkan 

den 21 september. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till beslut 

avseende de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna 

påtalade att de ställer sig positiva till förslag till beslut gällande § 123 som rör 

lovskola för innevarande läsår och lovskola som feriepraktik sommaren 2021. I 

övrigt hade de fackliga organisationerna inget att erinra.   

__________  
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BUN § 109 MBL § 11 avseende driftbudget, 
investeringsbudget och verksamhetsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson rapporterar från MBL 11 § -

förhandling gällande förslag till driftbudget, investeringsbudget och 

verksamhetsplan 2021. 

De fackliga organisationerna har lämnat protokollsanteckningar vad gäller 

eventuella personalförändringar i organisationen, och vad detta kan ha för 

konsekvenser. 

__________  
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BUN § 110 Information kring åtgärder för att 
förhindra smittspridning av covid-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, informerar kring den 

enkät som genomförts bland alla personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. Enkäten innehöll frågor rörande hur förvaltningen har 

arbetat med åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. 

__________  
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BUN § 111 Information gällande 
Skolinspektionens granskning av 
klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, informerar kring 

Skolinspektionens granskning av klagomålshantering enligt Skollag 2010:800. 

Skolinspektionen har granskat ett stort antal skolhuvudmän gällande deras 

klagomålshantering. Granskningen kommer att resultera i en rapport. 

Som en del av granskningen har Skolinspektionen genomfört intervjuer med 

rektorer och verksamhetschefer. Utgångspunkten för intervjuerna var 

frågeställningar kring i vilken utsträckning huvudmannen har en organisation 

möter upp mot det ansvar som huvudmannen har, och hur huvudmannen kan 

säkerställa att alla klagomål utreds med samma kvalitet. 

De områden som troligen behöver utvecklas är 

 definitionen av klagomål, 

 hur klagomålen kategoriseras, för att underlätta huvudmannens analys av 

eventuella mönster avseende inkomna klagomål, och 

 hur huvudmannen säkerställer att processen kring klagomålshantering 

hålls levande. 

__________  
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BUN § 112 Information om förvaltningsrättens 
beslut gällande tilläggsbelopp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Jönsson, verksamhetschef verksamhet grundskola, informerar om de domar 

som inkommit från Förvaltningsrätten i Göteborgs gällande överklagande av 

beslut om tilläggsbelopp. 

  

__________  
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BUN § 113 Information om systematiskt barn- 
och elevhälsoarbete (SBEHA) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Forsell Bergling, verksamhetschef verksamhet stöd och resurs, informerar 

om det systematiska barn- elevhälsoarbetet (SBEHA). Inom SBEHA arbetar 

elevhälsan med frågor som närvaro, åtgärder mot kränkande behandling, och 

extra anpassningar och stöd. Elevhälsan arbetar också mycket med att elevhälsa 

startar i klassrummet, och att även lärarna ska arbeta med elevhälsan. I detta 

arbete kan elevhälsans personal stötta och hjälpa lärarna. Idag arbetar man med 

dialogmöten mellan elevhälsa, rektorer och verksamhetscheferna för verksamhet 

grundskola och verksamhet stöd och resurs. Man utreder också vilka 

utvecklingsområden som finns inom förvaltningen. 

Lena Forsell Bergling går också igenom de utredningar om kränkande 

behandling som påbörjats under 2020 på de olika skolorna. 

__________  
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BUN § 114 Information om ansökan till Västra 
Götalandsregionen kring SIM, sociala 
investeringsmedel för samverkan skola, 
socialtjänst och primärvård barn 6-12 år 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Forsell Bergling informerar om den ansökan som gjorts till Västra 

Götalandsregionen avseende SIM, sociala investeringsmedel, för samverkan 

mellan skola, socialtjänst och primärvården. 

__________  
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Dnr BUN 2020/80 

BUN § 115 Budgetuppföljning per den 31 
augusti 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden för ett samtal om den ekonomiska 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 augusti 2020 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

- 31 augusti 2020 beräknad prognos (avvikelse) per 31 augusti 2020 samt 

årsbudget och beräknat utfall för år 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 500 tkr mot driftbudget 

(årsprognos) efter augusti månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 58 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 10 september 2020 

- Ekonomisk prognos efter augusti Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/165 

BUN § 116 Verksamhetsberättelse tertial 2, 
delårsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för tertial 2 2019 

och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse upprättas i samband med delårsrapport och beskriver 

nämndens uppdrag samt verksamhetens mål- och resultatarbete enligt den 

fastställda verksamhetsplanen för 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 59 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad 15 september 2020 

- Verksamhetsberättelse tertial 2 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/143 

BUN § 117 Verksamhetsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till verksamhetsplan inklusive 

inriktningsmål för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2021 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 arbetat fram sina 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 

- Protokollsutdrag BUNAU § 60 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 11 september 2020 

- Verksamhetsplan 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen, beslut samt bilaga 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2020/100 

BUN § 118 Driftbudget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2021, 

uppgående till 278 628 tusen kronor (tkr), vilket motsvarar budgetutskottets 

preliminära budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram förslag för år 2021 i enlighet med 

budgetutskottets preliminära ram. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 61 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist, daterad den 10 september 2020  

- Förslag till driftbudget Barn- och utbildningsnämnden 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2020/166 

BUN § 119 Investeringsbudget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget på 6 195 

000 kronor för år 2021 och investeringsplan för åren 2022-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

2021 års investeringsbehov uppgår till 6 195 tusen kronor (tkr). I investeringsplan 

för åren 2022-2024 har investeringsbehoven beräknats  till 7 650 tkr för år 2022, 

10 600 tkr för år 2023 och 5 600 tkr för 2024 

Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolans idrottshall har lagts in med 

495 tkr år 2021. 

Beräkningar av investeringar för nya Rösparksskolan har lagts in med 5 000 tkr år 

2023. 

It-investeringar uppgår till 3 850 tkr och kommer ej att föras över till IT-enhetens 

investeringsbudget för 2021. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Uppföljning/slutredovisning ska ske 

året efter då investeringen genomförts. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 62 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 10 september 2020  

- Investeringsbudget 2021-2024 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr BUN 2020/167 

BUN § 120 Investeringskalkyler 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande investeringskalkyler för år 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram sju investeringskalkyler för 

investeringar överstigande tio prisbasbelopp 2021. 

Enligt kommunens investeringspolicy ska investeringskalkyl upprättas om 

investeringsbelopp överstiger tio basbelopp. Av investeringskalkylen ska, förutom 

investeringsutgiften, även framgå vilka ekonomiska konsekvenser investeringen 

får i den löpande verksamheten och motivering/behov av investeringen. Sju 

investeringskalkyler har upprättats för nedanstående projekt: 

Ansvarsenhet Investering Belopp 

(tkr) 

Verksamhet 

grundskola 

IT-investeringar, undervisning ”en till 

en” 

1 100 

 IT-investeringar - återinvestering 1 000 

 IT/digitalisering utbyte smarta skärmar 550 

 Rösparksskolans idrottshall 700 

Verksamhet 

gymnasium 

Inrymningslarm Karlberg *                    495 

 IT-investeringar  700 

 Undervisningsinvesteringar 700 

*Totalt uppgår investeringen till 2 250 tkr fördelat på 250 tkr 2020,  500 tkr 2021 

och 1 000 tkr 2022. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 63 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 11 september 2020 

- Investeringskalkyl IT-investeringar, undervisning (en till en) verksamhet 

grundskola 

- IT-investeringar undervisning, återinvestering verksamhet grundskola 

- IT/digitalisering utbyte smarta skärmar 

- Rösparksskolans idrottshall 

- Inrymningslarm Karlberg 

- IT-investeringar verksamhet gymnasium 

- Undervisningsinvesteringar gymnasiet  
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2020/168 

BUN § 121 Taxor för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 2021 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige anta taxor för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter 2021, enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: 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. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet 

med det statliga maxtaxesystemet. 

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.  

Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 

igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning 

i gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 

skolväsendet.  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan 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 2020 uppgår inkomsttaket till 49 280 kronor per månad). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 64 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 10 september 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

__________  
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Dnr BUN 2020/183 

BUN § 122 Iniativärende från Allians för Åmål 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet behandlas på barn- och 

utbildningsnämndens nästkommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

Mikaëla Thorén (C) redogör kort för initiativärendet som Allians för Åmål 

inkommit med. Barn- och utbildningsnämnden diskuterar ärendet. 

__________  
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Dnr BUN 2020/161 

BUN § 123 Lovskola läsåret 2020/2021 och 
lovskola som feriepraktik sommaren 2021 för 
elever folkbokförda i Åmåls kommun i åk 8 och 
åk 9 i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever i åk 8 och 9 i grundskolan som 

riskerar att ej nå behörighet för studier vid gymnasieskolan ska få delta i särskild 

lovskola som feriepraktik under sommaren 2021, under förutsättning att de har 

deltagit i 80% av  verksamhet grundskolas obligatoriskt anordnade lovskola under 

läsåret 2020/2021. 

Beslutet gäller under förutsättning att  

- feriepraktik erbjuds i Åmåls kommun sommaren 2021. 

- feriepraktik erbjuds för åk 8 och åk 9 sommaren 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Möjligheten att delta i särskild lovskola som feriepraktik erbjöds sommaren 2020, 

även då under förutsättning att eleven deltagit i 80 procent av verksamhet 

grundskolas obligatoriskt anordnade lovskola under läsåret 2018/2019.  Det är 

verksamhet arbete och vuxnas lärande, som hör till välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, som anordnar feriepraktik.  

Övrigt: 

Inför sommaren 2021 ska samtliga dagar vad gäller ordinarie lovskola erbjudas 

innan sommarlovet påbörjas för att underlätta planering för sommarlovskola för 

såväl verksamhet grundskola, område C som elever och deras vårdnadshavare.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 65 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 september 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Per Lundin, verksamhet arbete och vuxnas lärande 

__________  
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Dnr BUN 2020/162 

BUN § 124 Sammanträdesdagar 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämnden och barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott för 2021 

enligt nedan: 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

BUN 28 25 25 29 27 22 

BUNAU 14 11 11 15 11 8 

  

  Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

BUN - 26 23 21 18 16 

BUNAU - 12 16 7 4 2 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden (BUN) och 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (BUNAU) för 2021, har tagits fram.  

För BUN och BUNAU faller mötena på torsdagar, utom 11 maj, 8 juni och 22 

juni som är tisdagar. 

Barn- och utbildningsnämndens möten börjar klockan 14.00, med gruppmöten 

från klockan 13.00. Arbetsutskottets möten börjar klockan 15.00.  

Samtliga möten planeras i nuläget att genomföras i aulan eller i Lindgrensalen på 

Karlbergsgymnasiet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 66 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 9 september 2020 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kansli- och utredningsenheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-24  23 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2020/163 

BUN § 125 Programutbud verksamhet 
gymnasium läsåret 2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för 

verksamhet gymnasium läsåret 2021/2022: 

Program Inriktning Antal 

platser** 

Barn- och fritidsprogrammet, 

varav Programinriktat val 

(PRIV)* 

  38  

6  

  1) Pedagogiskt  och socialt 

arbete 

38 

Handels- och 

administrationsprogrammet,  

varav PRIV 

  20 

  

6  

  1) Handel och service 20  

Ekonomiprogrammet,  

varav PRIV 

  84  

6  

  1) Ekonomi 84  

  2) Juridik 84  

Estetiska programmet 

varav PRIV 

  10 

4 

  1) Musik 0 

  2) Bild 10 

  

Naturvetenskapsprogrammet, 

varav PRIV 

  60 

6  

  1) Naturvetenskap 60 

  2) Naturvetenskap och 

samhälle 

60 

Samhällsvetenskapsprogrammet, 

varav PRIV 

  84  

4 
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  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) Svets 16 

  2) Produkt- och maskinteknik 16 

Vård- och omsorgsprogrammet, 

varav PRIV 

  24  

6  

Teknikprogrammet, 

varav PRIV 

  32  

6  

  1) Teknikvetenskap 32 

  2) Produktionsteknik 16 

  3) Informations- och 

medieteknik 

16 

  

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 industritekniska programmet plats för, som mest, 24 elever. 

Programmet har två inriktningar, som båda som mest kan väljas av 16 elever. 

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

elever (i exemplet 8 stycken) går den andra inriktningen. 
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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 2021/2022.  

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

elevplatser. 

Programutbudet revideras kontinuerligt.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 67 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Mats Aronsson daterad den 3 september 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________  
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Dnr BUN 2020/164 

BUN § 126 Programutbud verksamhet särskola, 
gymnasium läsåret 2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande programutbud för 

verksamhet särskola, gymnasiesärskola läsåret 2021/2022: 

Program Inriktning Antal platser 

Administration, handel och 

varuhanteringsprogrammet 

  5 

Individuella programmen   4 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Avtal om samverkan inom gymnasieskolan i Värmland ska gymnasieskolan 

fastställa det utbildningsutbud som ska gälla för den region som 

samverkansavtalet omfattar.  

Med utbildningsutbud avser här utbildningsort, program, inriktning och antal 

elevplatser. 

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

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

utbildningsförvaltningen, verksamhet särskola, gymnasiesärskola för läsåret 

2021/2022. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 68 den 17 september 2020 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell Bergling daterad den 7 september 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhet särskola 

Gymnasieantagningen i Värmland 

__________  
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BUN § 127 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 § 128 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 gällande följande ärenden: 

 BUF 2020/37 

 BUF 2020/38 

__________  
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BUN § 129 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 att inga klagomål har 

inkommit. 

__________ 


