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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 39–55 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  

 Jerry Saxin 
  
  
Justerare  

 Cajsa Branchetti Hallberg 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-03-25 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid Södra Långgatan 12, samt via Teams kl. 13:30–17:30 
  
Ledamöter Jerry Saxin (S), ordförande 

Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande 

Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Klas Häggström (L) 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Lisa Malm (MP) 

Monica Lindstrand (S), ersätter Sandra Nilsson (M), §§ 51-55, samt beslut 

för §§ 43-50 

Charles Mac Wange (KD), ersätter Sandra Nilsson (M), §§ 39-50, ej beslut 

  
Ersättare Lotta Robertsson Harén (MP) 
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Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och 

utbildningsförvaltningen, §§ 41 - 55 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Carina Lavén, verksamhetschef, verksamhet förskola, §§ 39 - 41 

Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, §§ 39 - 41 

Lena Forsell Bergling, verksamhetschef, verksamhet stöd och resurs, 

verksamhet särskola, §§ 39 – 41 

Joakim Axelsson, tf verksamhetschef, verksamhet gymnasium, §§ 39 - 41 

Ingela Sörqvist, controller, ekonomienheten, §§ 42 - 46 

Anette Gabrielsson, personalrepresentant, §§ 42 - 55, ej beslut 
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Innehåll 

Ärende Sida 

BUN § 39 Val av justerare 4 

BUN § 40 Godkännande av ärendelista 5 

BUN § 41 Workshop: Systematiskt kvalitetsarbete - rapport för 2020 6 

BUN § 42 Central Samverkan 12 mars 7 

BUN § 43 Fjärrundervisning, verksamhet grundskola, område C och verksamhet 

gymnasium 8 

BUN § 44 Initiativärende: Mensskydd 9 

BUN § 45 Budgetuppföljning per den 28 februari 2021 11 

BUN § 46 Fördelning av Skolmiljarden 12 

BUN § 47 Systematiskt arbetsmiljöarbete - rapport för 2020 14 

BUN § 48 Ansökan om överföring av skolpeng, verksamhet gymnasium (åk 3) 15 

BUN § 49 Ansökan om överföring av skolpeng, verksamhet gymnasium (åk 1) 16 

BUN § 50 Antagning naturbruksprogrammet inriktning hästhållning vid verksamhet 

gymnasium 17 

BUN § 51 Information/meddelande 18 

BUN § 52 Rapportering till huvudman kring delegeringsärende 19 

BUN § 53 Rapportering till huvudman kring åtgärder mot kränkande behandling 20 

BUN § 54 Rapportering till huvudman kring klagomålshantering enligt Skollagen 

2010:800 21 

BUN § 55 Rapportering av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 22 
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BUN § 39 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Cajsa Branchetti Hallberg (S). 

__________  
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BUN § 40 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr BUN 2021/15 

BUN § 41 Workshop: Systematiskt 
kvalitetsarbete - rapport för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden genomför en workshop gällande Systematiskt 

kvalitetsarbete - rapport för 2020.  

__________  
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BUN § 42 Central Samverkan 12 mars 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkan 

den 12 mars. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till beslut 

gällande de ärenden som idag behandlas av nämnden. De fackliga 

organisationerna hade inget att erinra. 

__________  
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BUN § 43 Fjärrundervisning, verksamhet 
grundskola, område C och verksamhet 
gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- verksamhet gymnasium ska bedriva delvis fjärrundervisning i enlighet med 

smittskyddets veckovisa direktiv för Västra Götalandsregionen i sin helhet och för 

Dalsland/norra Dalsland/ Åmål specifikt, samt utifrån möjligheterna till 

kollektivtrafik till/från skolan utan risk för trängsel, till och med den 10 juni 2021. 

- verksamhet grundskola, område C Kristinebergskolan, ska bedriva delvis 

fjärrundervisning till och med den 18 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar barn- och 

utbildningsnämnden om nuläget gällande covid-19. På grund av den ökande 

smittspridningen i samhället, bör barn- och utbildningsnämnden ta beslut om att 

förlänga att verksamhet grundskola, område C och verksamhet gymnasium delvis 

genomför undervisningen genom fjärrundervisning, för att minska risken för 

trängsel på skolorna. Beslutet bör även tas utifrån att kollektivtrafikens kapacitet 

är begränsad. 

Varje vecka genomförs möten med Smittskyddet i Västra Götalandsregionen. 

Smittskyddet gör bedömningar för såväl regionen i stort som för de respektive 

kommunerna. Det är viktigt att fortsatt undvika trängsel, samt att skapa bubblor 

för eleverna. 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

Verksamhet gymnasium 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  9 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2021/33 

BUN § 44 Initiativärende: Mensskydd 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till barn- och 

utbildningsförvaltningen att ta fram en ekonomisk kalkyl och utreda hur 

verksamheterna kan distribuera mensskydden på ett så smidigt sätt som möjligt. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Olsson (V) informerar barn- och utbildningsnämnden om det initiativärende 

som majoriteten (S, V, MP) lämnat in. Initiativärendet gäller att mensskydd ska 

ingå i de hygienartiklar som skolan erbjuder. Majoriteten föreslår att en 

ekonomisk kalkyl tas fram och en plan för hur verksamheten kan distribuera 

mensskydden på ett så smidigt sätt som möjligt, och att detta sedan presenteras 

för nämnden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 19 den 11 mars 2021 

- Initiativärende: Mensskydd 

Yrkande 

Peter Olsson (V) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till barn- 

och utbildningsförvaltningen att ta fram en ekonomisk kalkyl och utreda hur 

verksamheterna kan distribuera mensskydden på ett så bra sätt så möjligt. 

Ove Kaye (SD) yrkar att initiativärendet ska avslås. 

Lotta Robertsson Harén (MP), Mikaëla Thorén (C), Charles MacWange (KD) och 

Monica Lindstrand (S) yrkar bifall till Peter Olssons (V) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Peter Olssons (V) yrkande 

och Ove Kayes (SD) avslagsyrkande. Ordförande ställer de två förslagen emot 

varandra, och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Peter 

Olssons (V) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla initiativärendet  

Nej-röst för att avslå initiativärendet 
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Ja-röster: Jerry Saxin (S), Peter Olsson (V), Mikaëla Thorén (C), Cajsa Branchetti 

Hallberg (S), Maria Bertilsson Sandin (S), Klas Häggström (L), Ann-Charlotte 

Örtegren (S), Monica Lindstrand (S), Lotta Robertsson Harén (MP)  

Nej-röster: Ove Kaye (SD) 

Med 9 ja-röster för att bifalla initiativärendet och 1 nej-röst för att avslå 

initiativärendet beslutar barn- och utbildningsnämnden att bifalla initiativärendet. 

Protokollsanteckning 

Ove Kaye (SD) lämnar följande protokollanteckning: 

Till Barn och Utbildningsnämndens möte den 25/3 2021 under punkten 6, 

initiativärende om mensskydd från den styrande majoriteten lämnar vi följande 

protokollsanteckning. 

Gratis mensskydd till elever i högstadiet och på gymnasiet är naturligtvis ett 

behjärtansvärt önskemål, det tycker nog dom flesta av oss men dylika önskemål är 

inte det medborgarnas skattepengar ska användas till 

BUN har en budget som för tillfället inte är i balans utan nämnden har att förhålla 

sig till anpassningskrav för att få budgeten i balans. Att i det läget lägga förslag 

som kan betyda ökade kostnader för BUN är direkt oansvarigt av den styrande 

majoriteten och inget SD kan stå bakom. 

SD yrkade därför avslag på yrkandet från majoriteten. 

Ove Kaye SD 

Ledamot i BUN 

25/3 2021 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

__________  
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Dnr BUN 2021/31 

BUN § 45 Budgetuppföljning per den 28 
februari 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar barn- och utbildningsförvaltningen att ta 

fram och genomföra generella budgetanpassningar för att uppnå en budget i 

balans. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa den ekonomiska 

utvecklingen noga.  

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 februari 2021 redovisas utfallet för perioden 1 januari 

- 28 februari 2021 beräknad prognos (avvikelse) per 28 februari 2021 samt 

årsbudget och beräknat utfall för år 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott mot budget med  – 2 500 

tusen kronor mot driftbudget (årsprognos) efter februari månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 17 mars 2021 

- Ekonomisk prognos efter februari Barn- och utbildningsnämnden  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2021/30 

BUN § 46 Fördelning av Skolmiljarden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagen fördelning av den 

så kallade skolmiljarden. 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 

2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna 

att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 

pandemin. 

Skolorna behöver inte ansöka om pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är 

det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att 

trygga barnens rätt till utbildning. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 

som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 

av motsvarande slag. 

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i 

februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser 

i kommunala och fristående skolor.  

Bidragssumman till Åmåls kommun är 1 189 814 kr att fördela dit behoven är 

som störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen inom 

kommunen ska fristående enheter ersättas i enlighet med huvudmannens 

fördelning.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Åmåls kommun följer 

kommunerna i Värmland när det gäller fördelningen till gymnasiet då Värmlands 

skolchefsgrupp kommit överens om ett belopp om 590 kr/elev som följer eleven 

till den huvudman där eleven studerar, fristående eller kommunal.  

Gällande högstadiet som även de bedrivit distansstudier i långa perioder och 

behöver ges möjlighet att vidta åtgärder i syfte att öka behörigheten till gymnasiet 

föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att samma summa per elev som till 

gymnasiet 590 kr/elev delas ut.  

Vidare föreslår förvaltningen att resterande del av bidraget fördelas 

proportionerligt utifrån antal elever per 1:e mars i verksamhet förskola, 

förskoleklass och årkurs 1-6.  
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 20 den 11 mars 2021 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 3 mars 2021 

- Beslut från Skolverket 

- Excelberäkning av fördelning 

Beslutet skickas till 

Fristående huvudmän 

__________  
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Dnr BUN 2021/32 

BUN § 47 Systematiskt arbetsmiljöarbete - 
rapport för 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport för systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) för 2020 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I Arbetsmiljölagen 1 kap. 1 § beskrivs lagens ändamål: att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, gäller för alla 

arbetsgivare och innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten, 

för att förebygga olyckor och ohälsa och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden 

som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetstagare, skyddsombud och 

elevskyddsombud ska ges möjlighet att medverka.  

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om 

arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

och vad som behöver förbättras i arbetet. Uppföljningen ska vara skriftlig om det 

finns minst tio arbetstagare i verksamheten (1,2, 3, 411 §).  

Verksamhet förskola, verksamhet grundskola, verksamhet gymnasium och 

verksamhet särskola har upprättat rapporter för systematiskt arbetsmiljöarbete för 

2020. Detta är en sammanfattande rapport av barn- och utbildningsnämndens 

systematiska arbetsmiljöarbete i samtliga verksamheter.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 21 den 11 mars 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 mars 2021 

- Systematiskt arbetsmiljöarbete – rapport för 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  15 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2021/4 

BUN § 48 Ansökan om överföring av skolpeng, 
verksamhet gymnasium (åk 3) 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 23 kap 2 § *** 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja överföring av skolpeng för xxx 

xxx till Svenska skolan i Madrid alternativt Svenska skolan i Fuengirola för 

läsåret 2021/2022. 

Kostnaderna för studierna ersätts med skolpeng för motsvarande studier i Åmåls 

kommuns gymnasieskola, Karlbergsgymnasiet (naturvetenskapliga programmet). 

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 januari 2021 inkom en ansökan från vårdnadshavare till xxx xxx, xxx och 

xxx xxx, om att få xxx xxx skolpeng överflyttad till Svenska skolan i Madrid 

alternativt Svenska skolan i Fuengirola för läsåret 2021/2022. xxx xxx börjar i 

årskurs tre på gymnasiet hösten 2021. Vårdnadshavarna till xxx xxx ansökte även 

inför innevarande läsår att överflytta xxx xxx skolpeng till en av de skolor som de 

även nu önskar få skolpengen överflyttade till. Detta läsår har inte den planerade 

flytten gått att genomföra på grund av covid-19. 

xxx xxx önskar att läsa sitt tredje år av gymnasiet på Svenska skolan i Spanien. 

Det främsta målet med året utomlands är personlig utveckling samt möjligheten 

att se en annan kultur och förkovra sig i det spanska språket, miljön och livet. xxx  

xxx är mycket språkintresserad och har länge haft en önskan om att studera 

utomlands. Då Svenska skolan har det naturvetenskapliga programmet som följer 

den svenska läroplanen för gymnasiet, innebär det att eleven efter sitt studieår har 

likvärdiga kunskaper med de elever som läst sitt andra år på gymnasiet i Sverige.  

Familjen xxx planerar för ett år i Spanien och vill, innan de går vidare, ansöka om 

flytt av skolpeng utomlands, vilket av familjen ses som nödvändigt för den 

fortsatta planeringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 22 den 11 mars 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 4 mars 2021 

- Ansökan om överföring av skolpeng 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium  

Vårdnadshavare 

__________  
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Dnr BUN 2021/4 

BUN § 49 Ansökan om överföring av skolpeng, 
verksamhet gymnasium (åk 1) 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 23 kap 2 § *** 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja överföring av skolpeng för xxx 

xxx till Svenska skolan i Madrid alternativt Svenska skolan i Fuengirola för 

läsåret 2021/2022. 

Kostnaderna för studierna ersätts med skolpeng för motsvarande studier i Åmåls 

kommuns gymnasieskola, Karlbergsgymnasiet, eller gällande riksprislista. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 januari 2021 inkom en ansökan från vårdnadshavare till xxx xxx, xxx och 

xxx xxx, om att få xxx xxx skolpeng överflyttad till Svenska skolan i Madrid 

alternativt Svenska skolan i Fuengirola för läsåret 2021/2022. xxx xxx börjar i 

årskurs ett på gymnasiet hösten 2021. Vårdnadshavarna till xxx xxx ansökte även 

inför innevarande läsår att överflytta xxx xxx skolpeng till en av de skolor som de 

även nu önskar få skolpengen överflyttade till. Detta läsår har inte den planerade 

flytten gått att genomföra på grund av covid-19. 

xxx xxx önskar att läsa sitt första år på gymnasiet på Svenska skolan i Spanien. 

Det främsta målet med året utomlands är personlig utveckling samt möjligheten 

att se en annan kultur och förkovra sig i det spanska språket, miljön och livet. 

Xxxxxxxx. Vårdnadshavarna ser vidare möjligheten för xxx att känna sig mer 

säker på sin spanska, något xxx läser på Kristinebergskolan idag.  

Familjen xxx planerar för ett år i Spanien och vill, innan de går vidare, ansöka om 

flytt av skolpeng utomlands, vilket av familjen ses som nödvändigt för den 

fortsatta planeringen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 23 den 11 mars 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 4 mars 2021 

- Ansökan om överföring av skolpeng 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium  

Vårdnadshavare 

__________  
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Dnr BUN 2020/217 

BUN § 50 Antagning naturbruksprogrammet 
inriktning hästhållning vid verksamhet 
gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ha antagning för 

naturbruksprogrammet inriktning hästhållning för läsåret 2021/2022. Inför läsåret 

2022/2023 ska programmet ha antagning och ingå i beslutet gällande 

programutbud. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 november 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden att starta upp 

naturbruksprogrammet inriktning hästhållning vid verksamhet gymnasium läsåret 

2021/2022. Beslutet fattades under förutsättning att tillräckligt många elever 

söker programmet, och i nuläget kan barn- och utbildningsförvaltningen 

konstatera att det är för får elever som sökt till programmet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag BUNAU § 24 den 11 mars 2021 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 11 mars 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhet gymnasium 

Gymnasieantagningen i Karlstad 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  18 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 51 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande: 

- avvikelserapport gällande elevhälsans medicinska strategi 

- workshop verksamhetsplan vid barn- och utbildningsnämndens möte i april 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  19 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 52 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar om delegeringsärenden. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  20 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 53 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar om åtgärder mot 

kränkande behandling gällande följande ärenden: 

 BUF 2021/4 

 BUF 2021/5 

 BUF 2021/6 

 BUF 2021/7 

 BUF 2021/8 

 BUF 2021/9 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  21 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 54 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar kring klagomålshantering 

enligt Skollag 2010:800 gällande följande ärenden: 

 BUN 2021/37 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-25  22 (22) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 55 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll BUNAU den 11 mars 2021 

__________ 

 


