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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 77–97 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  
 Jerry Saxin 
  
  
Justerare  
 Mikaëla Thorén 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-05-27 
  
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) 

Karin Dahl (MP) 

Klas Häggström (L) 

Ove Kaye (SD), §§ del av 79 - 97 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Maria Bertilsson Sandin (S) 

Martin Nylander (M), ersätter Sandra Nilsson (M) 

Holger Danielsson (SD), ersätter Ove Kaye (SD) §§ 77 - del av 79 

  
Ersättare Monica Lindstrand (S) 
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Övriga deltagare Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, barn- och 

utbildningsförvaltningen, §§ 79 - 97 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Ingela Sörqvist, controller, § 81 

Lena Forsell Bergling, verksamhetschef, verksamhet stöd och resurs, §§ 77-

79 

Carina Lavén, verksamhetschef, verksamhet förskola, §§ 77-79 

Kent Jönsson, verksamhetschef, verksamhet grundskola, §§ 77 - 80 

Jonas Angerud, specialpedagog, verksamhet stöd och resurs, §§ 77-79 

Annika Gip, rektor, verksamhet förskola, §§ 77-79 

Lena Andrén Persson, rektor, verksamhet grundskola, §§ 77-79 

Fredrik Eriksson, rektor, verksamhet grundskola, §§ 77-79 

Joakim Axelsson, rektor, verksamhet gymnasium, §§ 77-79 

Magnus Skoglund, biträdande rektor, verksamhet gymnasium, §§ 77-79 
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BUN § 85 Rapport 2020 TILLSYN - Förskolan Lyckan, föreningen för kristen 
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BUN § 87 Rapport 2020 TILLSYN - Föräldrakooperativet Barnhagen, ekonomisk 
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BUN § 77 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Mikaëla Thorén (C). 

__________  
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BUN § 78 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 79 Workshop digitalisering 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden genomför en workshop gällande digitalisering i 

verksamhet stöd och resurs, verksamhet förskola, verksamhet grundskola och 

verksamhet gymnasium. Nämndens ledamöter diskuterar hur nuläget gällande 

digitalisering ser ut i respektive verksamhet, samt vilka utmaningar 

verksamheterna står inför och vilka lärdomar de tar med sig efter pandemin. 

__________  
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Dnr BUN 2020/219 

BUN § 80 Måluppfyllelse per den 31 mars 2021, 
verksamhet grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, och Kent Jönsson, verksamhetschef 

verksamhet grundskola, inleder föredragningen med en kort redovisning av 

Skolverkets bedömningsunderlag för statsbidraget Likvärdig skola. Skolverket 

använder sig av ett socioekonomiskt index samt en prognostiserad bedömning av 

antal elever som förväntas nå gymnasiebehörighet i nionde klass.  

Kent Jönsson redogör därefter för måluppfyllelse per den 31 mars 2021 för 

respektive årskurs på samtliga kommunala grundskolor. Mätningen av 

måluppfyllelsen har nu pågått några år, varför det är möjligt att göra jämförelser 

mellan olika årskurser och att se vissa trender. 

Samtliga skolenheter inom verksamhet grundskola redovisar måluppfyllelse för 

sin skolenhets elever fyra gånger per år. I rapporten anges hur många elever som 

riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. 

__________  
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Dnr BUN 2021/31 

BUN § 81 Ekonomisk prognos per den 30 april 
2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar barn- och utbildningsförvaltningen att 

fortsätta arbetet med att fram och genomföra generella budgetanpassningar för att 

uppnå en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden kommer även fortsatt att 

följa den ekonomiska utvecklingen noggrant. 

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 april 2021 redovisas utfallet för perioden 1 januari - 

30 april 2021, beräknad prognos (avvikelse) för helåret 2021 samt årsbudget.  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott mot budget med – 4 000 

tkr mot driftbudget (årsprognos) efter april månads utgång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist daterad den 17 maj 2021 

- Ekonomisk prognos efter april Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr BUN 2021/58 

BUN § 82 Initiativärende/frågor gällande 
modersmålsundervisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och lägger ärendet till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 april 2021 inkom Ove Kaye (SD) med ett initiativärende gällande 

modersmålsundervisning. Initiativärendet innehåller frågor gällande 

modersmålsundervisning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet och besvarar de frågor som 

ställts i initiativärendet. Svaren kommer att sammanställas och tillhandahållas till 

nämndens ledamöter. 

__________  
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Dnr BUN 2021/69 

BUN § 83 Rapport 2020 TILLSYN - Föreningen 
Edsleskogs friskola (förskola) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner resultatet 

av tillsynen av Föreningen Edsleskogs friskolas förskola.   

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel. 

Tillsynens syfte är säkerställa att all utbildning inom skolväsendet motsvarar de 

krav som regleras i skollagen. 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 

kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av 

lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 

kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäckts vid granskningen. 

Bedömningen grundas på det material som skickats in till verksamhet förskola, på 

iakttagelser vid besök på förskolan, enkäter till vårdnadshavare och personal samt 

intervju med företrädare för huvudman, rektor och förskollärare. 

Verksamhetschef för verksamhet förskola anser att tillsynsbeslutet bör resultera i 

ett godkännande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 20 maj 2021 

- Rapport 2020 TILLSYN – Föreningen Edsleskogs friskola 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

  

__________  
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Dnr BUN 2021/62 

BUN § 84 Rapport 2020 TILLSYN - Förskolan 
Pärlan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner resultatet 

av tillsynen av Förskolan Pärlan.   

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel. 

Tillsynens syfte är säkerställa att all utbildning inom skolväsendet motsvarar de 

krav som regleras i skollagen. 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 

kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av 

lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 

kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäckts vid granskningen. 

Bedömningen grundas på det material som skickats in till Verksamhet förskola, 

på iakttagelser vid besök på förskolan, enkäter till vårdnadshavare och personal 

samt intervju med företrädare för huvudman, rektor och förskollärare. 

Verksamhetschef för verksamhet förskola anser att tillsynsbeslutet bör resultera i 

ett godkännande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 20 maj 2021 

- Rapport 2020 TILLSYN – Förskola Pärlan 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

__________  
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Dnr BUN 2021/63 

BUN § 85 Rapport 2020 TILLSYN - Förskolan 
Lyckan, föreningen för kristen barnomsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner resultatet 

av tillsynen av Förskolan Lyckan, föreningen för kristen barnomsorg.    

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel. 

Tillsynens syfte är säkerställa att all utbildning inom skolväsendet motsvarar de 

krav som regleras i skollagen. 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 

kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av 

lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 

kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäckts vid granskningen. 

Bedömningen grundas på det material som skickats in till verksamhet förskola, på 

iakttagelser vid besök på förskolan, enkäter till vårdnadshavare och personal samt 

intervju med företrädare för huvudman, rektor och förskollärare. 

Tillsynen resulterade i en anmärkning gällande möjlighet för vårdnadshavare att 

lämna in klagomål från hemsidan. Anmärkningen är nu åtgärdat den 30 april 

2021. 

Verksamhetschef för verksamhet förskola anser att tillsynsbeslutet därmed bör 

resultera i ett godkännande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 20 maj 2021 

- Rapport 2020 TILLSYN – Förskolan Lyckan, föreningen för kristen barnomsorg 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

__________  
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Dnr BUN 2021/64 

BUN § 86 Rapport 2020 TILLSYN - Förskolan 
Myran 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner resultatet 

av tillsynen av Förskolan Myran. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel. 

Tillsynens syfte är säkerställa att all utbildning inom skolväsendet motsvarar de 

krav som regleras i skollagen. 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 

kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av 

lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 

kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäckts vid granskningen. 

Bedömningen grundas på det material som skickats in till Verksamhet förskola, 

på iakttagelser vid besök på förskolan, enkäter till vårdnadshavare och personal 

samt intervju med företrädare för huvudman, rektor och förskollärare. 

Verksamhetschef för verksamhet förskola anser att tillsynsbeslutet bör resultera i 

ett godkännande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 20 maj 2021 

- Rapport 2020 TILLSYN – Förskolan Myran 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

__________  
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Dnr BUN 2021/65 

BUN § 87 Rapport 2020 TILLSYN - 
Föräldrakooperativet Barnhagen, ekonomisk 
förening 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner resultatet 

av tillsynen av Föräldrakooperativet Barnhagen ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel. 

Tillsynens syfte är säkerställa att all utbildning inom skolväsendet motsvarar de 

krav som regleras i skollagen. 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 

kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av 

lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 

kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäckts vid granskningen. 

Bedömningen grundas på det material som skickats in till Verksamhet förskola, 

på iakttagelser vid besök på förskolan, enkäter till vårdnadshavare och personal 

samt intervju med företrädare för huvudman, rektor och förskollärare. 

Verksamhetschef för verksamhet förskola anser att tillsynsbeslutet bör resultera i 

ett godkännande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 20 maj 2021 

- Rapport 2020 TILLSYN – Föräldrakooperativet Barnhagen ekonomisk förening 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

__________  
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Dnr BUN 2021/66 

BUN § 88 Rapport 2020 TILLSYN - 
Tössebobarna, pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner resultatet 

av tillsynen av Tössebobarna, pedagogisk omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel. 

Tillsynens syfte är säkerställa att all utbildning inom skolväsendet motsvarar de 

krav som regleras i skollagen. 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 

kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av 

lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 

kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäckts vid granskningen. 

Bedömningen grundas på det material som skickats in till Verksamhet förskola, 

på iakttagelser vid besök på förskolan, enkäter till vårdnadshavare och personal 

samt intervju med företrädare för huvudman, rektor och förskollärare. 

Verksamhetschef för verksamhet förskola anser att tillsynsbeslutet bör resultera i 

ett godkännande. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Carina Lavén daterad den 20 maj 2021 

- Rapport 2020 TILLSYN – Tössebobarna pedagogisk omsorg 

Beslutet skickas till 

Verksamhet förskola 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-05-27  16 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr BUN 2021/67 

BUN § 89 Rapport 2020 INSYN - Föreningen 
Edsleskogs friskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner resultatet 

av insynen av Föreningen Edsleskogs friskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens rätt till insyn i de fristående skolorna regleras i Skollagen 10 kapitlet 

41 § och lyder "Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 

insyn i verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 

denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn." Lag (2014:903). 

En kommun har rätt till insyn i verksamheten hos de friskolor som ligger i 

kommunen med syfte att säkerställa att kommunen fullgör sina skyldigheter enligt 

Skollag (2010:800). 

Åmåls kommun tillämpar sin insynsrätt dels 

• genom återkommande kontakter och diskussioner, under pågående läsår, 

mellan företrädare för friskolorna och tjänstemän på Barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

genom formellt insynsmöte mellan företrädare för friskolorna och tjänstemän på 

barn- och utbildningsförvaltningen en gång per läsår. 

Bedömningen grundas på intervjuer med rektor. 

Verksamhetschef för verksamhet grundskola gör bedömningen att Föreningen 

Edsleskogs friskola uppfyller de nationella styrdokumentens krav och barn- och 

utbildningsnämndens riktlinjer för enskild verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson daterad den 20 maj 2021 

- Rapport 2020 INSYN – Föreningen Edsleskogs friskola 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

__________  
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Dnr BUN 2021/68 

BUN § 90 Rapport 2020 INSYN - Natur- och 
Miljöskolan i Åmål AB 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner resultatet 

av insynen av Natur- och Miljöskolan i Åmål AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens rätt till insyn i de fristående skolorna regleras i Skollagen 10 kapitlet 

41 § och lyder "Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 

insyn i verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 

denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn." Lag (2014:903). 

En kommun har rätt till insyn i verksamheten hos de friskolor som ligger i 

kommunen med syfte att säkerställa att kommunen fullgör sina skyldigheter enligt 

Skollag (2010:800). 

Åmåls kommun tillämpar sin insynsrätt dels 

• genom återkommande kontakter och diskussioner, under pågående läsår, 

mellan företrädare för friskolorna och tjänstemän på Barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

genom formellt insynsmöte mellan företrädare för friskolorna och tjänstemän på 

barn- och utbildningsförvaltningen en gång per läsår. 

Bedömningen grundas på intervjuer med rektor och skolchef. 

Verksamhetschef för verksamhet grundskola gör bedömningen att Natur- och 

Miljöskolan i Åmål AB uppfyller de nationella styrdokumentens krav och barn- 

och utbildningsnämndens riktlinjer för enskild verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Kent Jönsson daterad den 20 maj 2021 

- Rapport 2020 INSYN – Natur- och Miljöskolan i Åmål AB 

Beslutet skickas till 

Verksamhet grundskola 

__________  
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Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-05-27  18 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 91 Central Samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, rapporterar från Central Samverkans 

möte i maj. De fackliga organisationerna har tagit del av förslag till beslut 

gällande de ärenden som nämnden idag behandlar. De fackliga organisationerna 

hade inget att erinra. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-05-27  19 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 92 Nuläge covid-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om nuläge gällande 

pandemin covid-19. Smittskydd Västra Götalandsregionen har meddelat att från 

och med den 17 maj är det möjligt att genomföra närundervisning på gymnasiet, 

men med rekommendationen att trängsel i linjetrafik och i lokaler även fortsatt 

ska undvikas. Verksamhet gymnasium kommer därför fortsatt att arbeta med 

fjärrundervisning för delar av verksamheten till och med den 11 juni. Den 10 och 

11 juni kommer verksamhet gymnasium att genomföra en anpassad student. 

För övriga verksamheter gäller fortsatt rekommendationerna att arbeta för 

minskad trängsel, skapa bubblor och att personal inte ska röra sig mellan olika 

elevgrupper. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar man fortsatt med provtagning av 

personal när smitta upptäcks i verksamheterna, samt att personal uppmanas att 

använda skyddsutrustning. Personal inom verksamhet förskola har fått möjlighet 

att vaccinera sig med restdoser, då sådana finns. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-05-27  20 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 93 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande: 

- Skolverket: Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2020 

__________  
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 2021-05-27  21 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 94 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Eriksson, förvaltningschef/skolchef, informerar om följande 

delegeringsbeslut som rapporterats mellan den 19 april - 26 maj 2021: 

• Beviljande av skolskjuts (1 ärenden) 

• Visstidsanställning (9 ärenden) 

• Beslut terminalglasögon (1 ärenden) 

• Beslut om anställning av tillsvidareanställning inom fastställd budgetram 

(3 ärenden) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-05-27  22 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 95 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 ärenden: 

Öppnade utredningar: 

• BUF 2021/22 

• BUF 2021/27 

• BUF 2021/28 

• BUF 2021/29 

• BUF 2021/30 

• BUF 2021/32 

• BUF 2021/33 

• BUF 2021/35 

• BUF 2021/36 

Avslutade utredningar: 

• BUF 2021/11 

• BUF 2021/24 

Öppnade och avslutade utredningar: 

• BUF 2021/18 

• BUF 2021/19 

• BUF 2021/20 

• BUF 2021/25 

• BUF 2021/26 

• BUF 2021/31 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-05-27  23 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 96 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 att inga klagomål 

inkommit enligt Skollag 2010:800. 

__________  
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 2021-05-27  24 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BUN § 97 Rapportering av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Beslutsunderlag 

Inget protokoll bifogas, då arbetsutskottets möte ställdes in. 

__________ 


