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Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Kvalitetsstrateg Anna Hurtig 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg § 78, § 79 pkt 1-2 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen § 78, § 79 pkt 1-2 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson § 78, § 79 pkt 1-2 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson § 78,§ 79 pkt 1-2, § 80 
del av pkt 1  
Controller Thomas Davidsson § 79 pkt 3 
Systemförvaltare Mikael Selin § 79 pkt 4 
Administrativ enhetschef Helena Kleveros § 79 pkt 5 
Handläggare Christel Bjurström § 79 pkt 5 
Handläggare Linn Boman § 79 pkt 5 
Lokalplanerare Tony Andersson § 80 pkt 2 
Enhetschef Samhällsbyggnad Martin Hellström § 80 pkt 2 
Planeringsstrateg Anna Kern § 80 pkt 2
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§ 78 Dnr BUN 295540  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Pierre 
Markström (C). Beräknad tid för justering är måndagen den 25 maj 2020 

Yrkanden 
Pierre Markström (C) anmäler jäv i ärende 8 varför Niklas Moe (M) föreslås som 
justerande för hela protokollet.  
 
Tid för justeringen föreslås ändras till onsdagen den 27 maj.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Niklas Moe (M) till justerande samt  
  
att justering äger rum onsdagen den 27 maj 2020 
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§ 79 Dnr BUN 2020/00013  

Information till nämnd 2020-05-19 

 
1. Justering av föredragningslista  

Ordförande meddelar att följande informationspunkter lyfts ut från dagens 
sammanträde: 
Ärende 3 pkt 1 
Utredning Uddevalla gymnasieskola och vuxenutbildning   
 
Ärende 3 pkt 2  
Grundskolans skolstruktur  

 
samt att Informationspunkten Gymnasielagen läggs till dagordningen under 
ärende 3 pkt 1 förvaltningschefen informerar.  
 

2. Resultatdialog Systematiskt kvalitetsarbete 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om hans reflektion över förvalt-
ningens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Information lämnas om de 
framsteg som har gjorts samt de förbättringsområden som han ser.  Lindroos 
visar grundskolans exempel på hur processen ser ut för tertial 1 samt visar 
förvaltningsledningens processbild och ger en utvärdering av detta för tertial 1. 
Information lämnas även om avvikelser i processen och särskild avvikelse på 
gymnasieskolan. 
 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om förskolans 
reflektion av det gemensamma SKA-arbetet. Vinberg resonerar kring över-
gången mellan förskola och grundskola samt vad ett resultat inom förskolan kan 
vara och hur förskolans resultat kan mätas med grundskolans. 
 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om generella identi-
fierade förbättringsområden inom grundskolans SKA-arbete och arbetet framåt. 
Grundskolan ska fokusera på fyra områden samt tillsammans med lärare utreda 
vad i undervisningen som ger resultat i ämnena svenska som andraspråk och 
matematik. 
 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson informerar om gymnasie-
skolans analysarbete under tertial 1 och ger exempel från rektorsenhet estetiska 
programmet. Einarsson informerar om den röda tråden mellan skolformerna; 
grundskola - gymnasium, IM - nationellt program och grundsärskola - 
gymnasiesärskola samt informerar om hur gymnasiets analysarbete behöver 
förbättras ytterligare. 
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om vuxen-
utbildningens fokusområden inom sitt SKA-arbete, om sin kvalitetsverkstad och 
om det stöd som behövs. 
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Forts § 79 
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar i två grupper hur övergångarna och 
mellanrummen mellan skolformerna kan bli bättre. Kvalitetsstrateg Anna Hurtig 
redogör för vad grupperna diskuterade när nämnden är återsamlad. 
 
Martin Pettersson (SD) föreslår att en plan för att förbättra övergångarna mellan 
skolformerna arbetas fram nu under rådande pandemi för att effektiviseras när 
pandemin är över.    
 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att förvaltningen snarast behöver 
arbeta mot en gemensam lärplattform samt ser ett behov av en ny förbättrad 
förstelärarorganisation och kommer ge särskilda uppdrag till verksamhets-
cheferna för grundskolan och gymnasieskolan samt till strateg. Lindroos 
informerar om planeringen inför tertial 2 och de problem han ser inför 2021 
gällande behörighet till gymnasiet samt vad förvaltningen måste göra.     
  
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om planerna inför 
studentexamen och verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om 
grundskolans avslutningsfirande.  
 
Cecilia Sandberg (S) önskar mer information om niornas firande, Madsen tar 
fram information som skickas till nämnden.  
 

3. Delårsrapport april 2020  
Controller Thomas Davidsson informerar om delårsbokslut för april med 
prognos för 2020 på -14 miljoner kronor. Delårsresultatet är bättre än i fjol, 
bland annat på grund av ökade intäkter och lägre kostnadsutveckling.  
 
Information lämnas om att det för fler verksamheter är en försiktig prognos, att 
det är en fortsatt omställning för gymnasieskolan och att några enheter har större 
avvikelser gällande personalkostnader. Davidsson informerar vidare om 
budgetavvikelser vid delårsbokslut per verksamhet. Positivt resultat för förskola, 
grundskola och vuxenutbildningen men större obalanser för gymnasieskolan och 
särskolan. Davidsson redogör även för utfall i procent av budget i april, vilken 
ligger på en mycket låg nivå samt att semesterlöneskulden minskar kraftigt.  
 
Vidare informerar Davidsson om resultatet till och med april, om nettokostnads-
utvecklingen, om lönekostnadsutvecklingen samt om personalkostnaderna. 
Information lämnas om påverkbara inköp, IKE, köp av skolverksamhet samt om 
ekonomiskt utfall per verksamhet.  
 
Avslutningsvis informerar Davidsson om volymutvecklingen per verksamhet, 
om ekonomiska nyckeltal, investeringar, effekter som Corona-viruset har haft på 
ekonomin och vad nämnden behöver arbeta vidare med.  
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Forts § 79 
 

4. Återredovisning av handlings- och aktivitetsplan för den IKT-pedagogisk 
strategin   
Systemförvaltare Mikael Selin informerar om ett förslag för en IT-strategi för 
barn och utbildningsförvaltningen. En matris tas fram över personalens IT-
kunskaper och över vilka IT-verktyg som förvaltningen har.    
 
Selin informerar om de IT-effekter som kan uppnås och om de effekter som 
Corona-viruset har haft för IT-användandet samt den omställning som viruset 
har tvingat fram, framförallt på gymnasiet och vuxenutbildningen. Information 
lämnas även om den kompetensutveckling som behövs och hur man kan 
kvalitetssäkra IT-användningen i skolan samt hur man mäter att alla elever får 
garanterad IT-kunskap. Selin redogör avslutningsvis för förslag på en tid- och 
aktivitetsplan. 
 
Barn och utbildningsnämnden anser att det är intressant och gärna följer 
utvecklingen.  

 
5. Rapport om skolplaceringsprocessen 2020/2021  

Administrativ enhetschef grundskolan Helena Kleveros, handläggare grund-
skolan Christel Bjurström och handläggare grundskolan Linn Boman informerar 
om skolplaceringsprocessen inför 2020-2021. Kleveros informerar om aktuella 
riktlinjer för skolplaceringsprocessen, om arbetsåret och om skolområdena 
Norgården-Källdal och Ramneröd F-2. Information lämnas om andelen 
tillgodosedda förstahandsval och hur många ansökningar till annan skola som 
har beviljats.  
 
Kleveros informerar vidare om antagningen till förskoleklass, åk 6 och till åk 7 
samt om sökvägarna till och från kommunala och fristående skolor. Information 
lämnas även om ärenden gällande särskild hänsyn ur ett elevhälsoperspektiv, om 
vårdnadshavare som är missnöjda efter besked och överklagat beslut om 
placering.    
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§ 80 Dnr BUN 2020/00014  

Information - Förvaltningschef 2020-05-19 

 
1. Förvaltningschefen informerar  
- IOP E-sport 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om bakgrunden till IOP med 
Uddevalla esportförening samt om de förändringar föreningen har gjort utan 
att informera kommunen. Förvaltningen vill rekommendera nämnden att 
säga upp avtalet under nästa nämndsammanträde   
 
Cecilia Sandberg (S), Camilla Johansson (C) och Martin Pettersson (SD) 
anser att det är bra att förvaltningen kontrollerar hur avtalet följs och att det 
tas upp till nämnden. 
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar föreningsbidrag, IOP och barn och 
utbildnings koppling till aktuell IOP.  

 
- Övergripande information om Covid-19  

Förvaltningschef Staffan Lindroos visar en sammanställning av den 
kommunövergripande samordningsgruppens operativa och strategiska 
inriktning gällande arbetet mot Covid-19 samt samordningsgruppens 
uppstartsanalys vilket för barn och utbildning avser förberedelser inför 
höstens skolstart.  

 
Cecilia Sandberg (S) anser att nämnden behöver ta höjd för digital skolstart 
för gymnasieskolan. 
 
Lindroos visar även tänkt aktivitetsaxel och informerar att förvaltningen 
behöver få kontroll över beställning och leverans av IT-verktyg. Lindroos 
informerar i övrigt att förskolan har en flexibel sommarplanering för att 
snabbt kunna justera antalet platser, att planering inför grundskolans 
avslutning pågår i samarbete med Kultur och fritid samt att förvaltningen har 
beredskap att påbörja ett arbete att förbereda gymnasiet och vuxen-
utbildningen att eventuellt fortsätta distansundervisning efter sommarlovet.    

 
Martin Pettersson (SD) framför att han önskar att beslutet om att återgå till 
vanlig undervisning för gymnasiet och vuxenutbildningen ska tas i barn och 
utbildningsnämnden och inte som ett delegationsbeslut.  
 

- Skolinspektionens rapport om distansundervisningen på Fordon och 
transportprogrammet 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att Skolinspektionens riktade 
tillsyn gällande Fordon- och transportprogrammets distansundervisning 
resulterade i att Skolinspektionen inte behövde ge några rekommendationer.  
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Forts § 80 
 

- Status gällande rekrytering av verksamhetschef vuxenutbildningen   
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att processen fortsätter genom 
att förvaltningen ska använda en av de upphandlade externa rekryterings-
konsulterna.  
 

- Utredning Uddevalla gymnasieskola och vuxenutbildning  
Informationspunkten utgår från dagens sammanträde  

 
- Gymnasielagen  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att han och verksamhetschef 
vuxenutbildningen Ulf Larsson har informerat om frågan i kommun-
ledningsgruppen och på kommunstyrelsens beredning. Det är en politisk 
fråga som inte kan hanteras på tjänstemannanivå. Information lämnas om 
gymnasielagen och de problem som de berörda eleverna ställs inför samt om 
förslag på åtgärder.  
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om ansöknings-
läget till gymnasiala allmänna kurser samt om antalet sökande till yrkes-
utbildningarna jämfört med antalet platser. Larsson informerar vidare om 
vad vuxenutbildningen kan göra och om kostnaderna för dessa åtgärder.   
 

2. Lokalfrågor  
- Grundskolans skolstruktur  

Informationspunkten utgår och kommer på nästa nämndsammanträde. 
 

- Ljungskileprojekten 
Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen Martin Hellström informerar om 
tomten för byggnation av Hälle förskola som bereds för bygglov. Hellström 
menar att det är risk att begäran om förhandsbesked avslås och att det då blir 
ett planärende. Information lämnas om status för Råssbyn förskola där 
ställningstagande kring förhandsbeskedet för Hälle förskola inväntas. 
Synpunkter har inkommit från grannar och diskussion förs med dessa.  
Hellström informerar vidare att planbesked har beviljats av Kommun-
styrelsen för skola på Skäret och att planarbetet har påbörjats. Information 
lämnas även om Äsperöds förskola och fastigheten Dalaberg 1:1. 
 
Lokalplanerare Tony Andersson informerar att fynd har hittats i marken vid 
Bokenäs skola för byggnation av förskola vilket gör att marken inte kan 
bebyggas. Ny mark undersöks.   

 
Camilla Johansson (C) anser att vi behöver gå ut med information tidigt vid 
större byggprojekt för att minska överklagningar och diskussioner med 
grannar.   
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Martin Hellström menar att en medborgardialog hade varit en framgångs-
faktor och att de hade stora planer för detta men att det blev svårt i och med 
Corona-viruset.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar digitala medborgardialoger och 
Hellström menar att de arbetar med samrådsförfaranden och gransknings-
förfaranden där man kan lämna synpunkter digitalt.  

 
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om idéstudie gällande Äsperöds-
skolan, att planeringsstrateg Anna Kern uppdaterar behovsunderlaget för 
området och att de arbetar för att hålla sig inom detaljplanen. Andersson 
informerar vidare att ULNA AB tar över Fjällrävens förskola lokaler och att 
förvaltningen har ett bra samarbete med ULNA AB samt informerar om 
byggstart för Blekets nya förskola. 
 

3. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om skolinspektionsärende 
gällande Forshällaskolan. Ett kompletterande svar har skickats in till Skol-
inspektionen. Det har gjorts en intern granskning genom att samordnare Erika 
Sternerson har observerat i klassen och pratat med vårdnadshavarna. Bengtsson 
informerar även om inspektionsärende gällande bidragsbelopp för elev på 
Thorén Innovation School.  
 
Lise-Lotte Bengtsson informerar om inkomna överklagningar av beslut om 
skolplacering, om dom från Kammarrätten gällande överklagat beslut angående 
skolskjuts med taxi samt om behovet av en samordnad organisation kring 
samhällsbetalda resor i kommunen. 
 
Roger Ekeroos (M) informerar att kostnaderna för skolskjuts är väldigt höga och 
att de ökar. Samordningen kring samhällsbetalda resor i kommunen behöver 
komma igång så fort som möjligt för att kunna minska kommunens kostnader.  
 
Niklas Moe (M) frågar om nämnden har kvar några domstolsärenden med 
Migrationsverket. Lise-Lotte Bengtsson informerar om ärende med Kunskaps-
förbundet Väst och att nämnden har överklagat en dom från Kammarrätten i 
Jönköping till Högsta Förvaltningsdomstolen HFD och väntar på prövnings-
tillstånd.     
  

4. Barnomsorgskön – presenteras digitalt 
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§ 81 Dnr BUN 2020/00015  

Information - Ordförande 2020-05-19 

 
1. Ordförande informerar  

- Rapport från ekonomiutskottet  
Niklas Moe (M) informerar från ekonomiutskottet att Vuxenutbildningens 
ansökningar till effektiviseringsfonden har godkänts och nu ska tas upp i 
Kommunstyrelsen.   

 
- Utvärdering från förtroendevalda som deltagit via teams 

Roger Ekeroos (M) frågar hur de förtroendevalda som har deltagit via teams 
har upplevt sammanträdet. Sonny Persson (S) är inte nöjd med ljudet och har 
haft svårt att höra vissa delar. Ordföranden tar med sig detta till nästa 
sammanträde. 
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§ 82 Dnr BUN 2019/00413  

Återkallande av barn och utbildningsnämndens beslut gällande 
tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande 
friyta förskolor och skolor 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-23 § 67 om en tolkning av Boverkets 
allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande friyta förskolor och skolor. För att 
tolkningen ska bli kommunövergripande riktlinjer föreslås beslutet istället fattas av 
Kommunfullmäktige. 
  
Barn och utbildningsnämnden föreslås därför återkalla tidigare beslut och därefter 
skicka sin tolkning av ovan nämnda råd som ett förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 
som i samråd med Barn och utbildningsnämnden bereder ärendet inför att fastställas 
som kommunens riktlinjer i Kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Protokollsutdrag 2019-05-23  § 67 Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 
FRI 1) gällande friyta förskolor och skolor 
Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande friyta förskolor och 
skolor 
Bilaga 1 Boverket gör plats för barn och unga bokversion, daterad 2015 maj. 
Bilaga 2 Malmö Riktlinjer friytor vid förskolor och skolor, 2016 aug. 
Bilaga 3 Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritids-
hem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet, daterad 2015-02-24   

Yrkande 
Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att återkalla tidigare beslut 2019-05-23 § 67 gällande tolkning av Boverkets allmänna 
råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande friyta förskolor och skolor enligt tjänsteskrivelse 
2020-04-29  
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§ 83 Dnr BUN 2020/00501  

Indelning av särskolan i två enheter under ledning av två 
rektorer inför läsåret 2020/2021 

Sammanfattning 
Förslag till indelning av särskolan i två skolenheter föranlett av antalet medarbetare 
samt ökande elevantal i särskolan. Behovet understryks också av särskolans behov av 
samlokalisering inför flytten till Källdal och så småningom Norgården. Elevers och 
personals tillgång till rektor behöver säkerställas för att tillgodose skrivningarna i 
skollagen och kraven på rektors pedagogiska ledarskap. Dessutom föreligger nya, 
tydligare och skärpta krav på organisatorisk och social arbetsmiljö i nya AFS 2015:4, 
vilket ställer stora krav på huvudmannens sätt att organisera verksamheten. 
Förändringen innebär samtidigt att Norgårdens särskoleverksamhet 7-9 flyttas till 
Sommarhemmet 7-9 inför läsåret 2020/2021. Stråket 1-3 samt Äsperöd/Skansen 1-6 
flyttar till Källdal. 
Ny organisering särskolan från 1 augusti 2020; 
Källdal år 1-6, (ämnen och ämnesområden) Rektor Louise Eriksson 
Stråket år 4-9 (ämnesområden), Sommarhemmet år 7-9 (ämnen) Rektor Susanne 
Andersson.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-04-20 
Blankett för riskbedömning och handlingsplan – Särskolans flytt från Norgårdenskolan 
till Sommarhemsmskolan och två rektorer      

Yrkande 
Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen organisera 
Grundsärskolan i två skolenheter benämnda Källdal 1-6 samt Stråket 4-
9/Sommarhemmet 7-9 från augusti 2020.    

Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas ledamöter följande 
protokollsanteckning: 
 
”Sverigedemokraterna anser att den blandning av grundskole- och högstadieelever som 
blir på Stråket (4-9) inte är bra ur ett elevperspektiv. Vi anmärker därför på att 
underliggande riskbedömning helt saknar ett barn- och elevperspektiv.  
 
Lokalsituation som föranletts av en påtaglig befolkningsökning föranleder dock att vi i 
brist på andra alternativ nödgas följa förslaget i våra handlingar. Vår förhoppning är att 
det inom tid skall uppstå en kapacitet på Källdalskolan och Norgårdensskolan som 
möjliggör en bättre indelning ur ett barn- och elevperspektiv.” 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr BUN 2020/00023  

Delårsrapport april 2020 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat delårsrapport per april 2020 för Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska 
och verksamhetsmässiga resultat. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-05-11 
Delårsrapport april 2020 Barn- och utbildningsnämnden 
Bilaga till delårsrapport per april 2020 – Uppföljning av det systematiska 
kvalitetsarbetet per skolform. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna upprättad delårsrapport april 2020.   
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr BUN 2020/00661  

Ansökan från ULNA AB om att bedriva förskoleverksamhet vid 
Fjällrävens förskola 

Sammanfattning 
Ulna AB bedriver enskild förskoleverksamhet i Uddevalla kommun vid bland annat 
Killingens förskola. Lokalerna som förskolan är belägen i ska rivas och hyresavtalet 
med Ulna AB har därför sagts upp. Kommunen har erbjudit bolaget ersättningslokaler i 
form av de lokaler där den kommunala verksamheten Fjällrävens förskola idag bedrivs. 
Ulna AB har godtagit ersättningslokalerna.  
 
Frågan om godkännande för enskild huvudman att bedriva verksamhet är enligt skol-
lagen knutet till förskoleenheten. Med anledning av lokalförändringen behöver frågan 
om godkännande för Ulna AB att bedriva verksamhet vid förskoleenheten Fjällräven 
prövas 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06 

Yrkande 
Martin Pettersson (SD): ändringsyrkande att lägga till ordet ”samt” som sista ord i den 
andra attsatsen.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna att Ulna AB bedriver förskoleverksamhet vid förskoleenheten Fjällrävens 
förskola, Myråsvägen 6  
 
att godkännande gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande lagar, styrdokument och övriga regelverk samt 
 
att Ulna AB erhåller nödvändiga beslut från andra myndigheter samt 
 
att godkännandet gäller från och med 1 augusti 2020   
 

Jäv  
Pierre Markström (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr BUN 2020/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-05-19 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-05-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr BUN 2020/00034  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-05-19 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
  
Genom förteckning daterad 2020-05-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr BUN 2020/00063  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-05-19 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
  
Genom förteckning daterad 2020-05-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor lämnas  
 
 


