
Barn- och utbildningsnämnden 

2019-09-17 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 
Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 

Ordförande Karin Blomstrand (L) 
1:e vice ordförande Pontus Reuterbratt (SD) 

Louise Skaarnes (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

Ersättare 
Johanna Espenkrona (M) 
Marie-Louise Klevestedt (M) 
Anna Höglind (L) 
Carolina Gedda (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Jennie Olsson (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Martina Fivelsdal (V) 
Johan Ljungblad (C) 
Ayman Shehadeh (MP) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, S, C, MP, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M, SD, S, C, MP, V, KD 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 



 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-09 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

2. Information om det systematiska kvalitetsarbetet

3. Initiativärende gällande behörighet till

gymnasieskolan

Dnr 2019-000198

4. Initiativärende från Pontus Reuterbratt SD

gällande dagbarnvårdare.

Dnr 2019-000160

6 

5. Redovisning av pågående medborgarförslag och

motioner som ej beretts färdigt 2019

Dnr 2019-000208

12 

6. Delårsbokslut per augusti månad

Dnr 2019-000038

Handlingar till ärendet delas 

vid bordet 

7. Verksamhetsmål - 2020

Dnr 2019-000195

14 

8. Motion från Kristdemokraterna med anledning av

den Nyazeeländska Dunedin studien.

Dnr 2019-000039

19 

9. Motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i

bedömning och betygsättning för kommunens

skolor

KS 2019-48

Dnr 2019-000148

22 

10. Anmälan av delegationsbeslut - 2019

Dnr 2019-000103

26 

11. Anmälan till huvudman om att elevs oroande

frånvaro utreds - 2019

Dnr 2019-000110

54 

Tid: Tisdagen den 17 september, kl. 09:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: Fredagen den 20 september, kl. 08:30 

Justeringsperson: Föregående möte: Leif Karlsson (S) 

Ordförande: Karin Blomstrand 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 



 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-09-09 

Ärende Anteckningar Sida 

12. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- juni 2019

Dnr 2019-000196

56 

13. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- augusti 2019

Dnr 2019-000222

58 

14. Information till nämnd - 2019

Dnr 2019-000194
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-06 Dnr: BOUN 2019-000160 

Handläggare: 

Lise-Lott Fjell 

Projektsamordnare 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Återrapportering av initiativärende från Pontus 

Reuterbratt (SD) gällande dagbarnvårdare 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen.   

Sammanfattning 

Ekonomi: Kommunen har idag en stabil fördelning mellan förskola och 

dagbarnvårdare. Det medverkar till att ha en ekonomi som är anpassad efter de 

behov som finns. Flexibiliteten i verksamheten består av ökning eller minskning av 

barnantal efter de behov som uppstår. Att öka med fler anställda dagbarnvårdare 

påverkar denna balans, då behovet inte finns i dagsläget. 

Annonsering: Munkedals kommun erbjuder idag ett flertal möjligheter att välja 

verksamhet för vårdnadshavare med barn som önskar barnomsorg. Verksamheten 

består av kommunal dagbarnvårdare alt. privat dagbarnvårdare i hemmet, i en 

gemensam lokal eller plats på en förskola.  På kommunens hemsida finns 

information under samma rubrik om kommunens olika verksamheter, vilket 

underlättar för att hitta rätt information.  

Rekrytering: Munkedals kommun erbjuder pedagogisk omsorg och tar skälig 

hänsyn till vårdnadshavares önskemål om verksamhetsform. Kommunen har en 

balans mellan tillgång och efterfrågan hos dagbarnvårdare. Vårdnadshavare som 

efterfrågar en plats hos dagbarnvårdare blir erbjuden en plats, men utan att kunna 

välja hos vem. Vid avstämning den 2019-06-03 så finns det 6–8 lediga platser hos 

dagbarnvårdare i höst. Om föräldrarnas önskan är dagbarnvårdare, så finns det 

lediga platser. Däremot har vissa dagbarnvårdare och förskolor sina platser fyllda. 

Rekrytering bör ske efter efterfrågan samt avvakta en utökning av dagbarnvårdare, 

då inte efterfrågan finns.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Se bilaga. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 
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2019-09-02 Dnr: 

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING 

Initieringsärende från Pontus Reuterbratt SD  

Annonsering och rekrytering av dagbarnvårdare 

Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en 

utredning om möjligheterna att rekrytera och utöka antalet dagbarnvårdare 

i kommunen. 

Annonsera samt göra reportage i kommunens egna media kanaler så som 

Facebook, kommunens egna tidning med mer.  

Barn och utbildning avser att 

Annonsering ska ske för all verksamhet i kommunen 

För samtlig verksamhet inom kommunen såsom förskola, fritidshem samt 

dagbarnvårdare ska det tillhandahållas en informationsskrift på 

barnavårdscentralen om kommunens barnomsorg. 

Informationen ges ut på flera språk.  

Annonsering från verksamheten sker på Munkedals kommuns hemsida och i 

kommunens informationstidning. Annonseringen beskriver all 

barnomsorgsverksamhet. 

Rekrytering  

Bibehålla fördelningen mellan förskola och dagbarnvårdare, privat och 

kommunal verksamhet. Rekrytering sker via kommunens hemsida /lediga 

jobb. Tydlig kravprofil för sökande. Inrätta mentorskap till nyanställda 

personal.  
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Sammanfattning 

Ekonomi: Kommunen har idag en stabil fördelning mellan förskola och 

dagbarnvårdare. Det medverkar till att ha en ekonomi som är anpassad efter de 

behov som finns. Flexibiliteten i verksamheten består av ökning eller minskning av 

barnantal efter de behov som uppstår. Att öka med fler anställda dagbarnvårdare 

påverkar denna balans, då behovet inte finns i dagsläget. 

Annonsering: Munkedals kommun erbjuder idag ett flertal möjligheter att välja 

verksamhet för vårdnadshavare med barn som önskar barnomsorg. Verksamheten 

består av kommunal dagbarnvårdare alt. privat dagbarnvårdare i hemmet, i en 

gemensam lokal eller plats på en förskola.  På kommunens hemsida finns 

information under samma rubrik om kommunens olika verksamheter, vilket 

underlättar för att hitta rätt information.  

Rekrytering: Munkedals kommun erbjuder pedagogisk omsorg och tar skälig 

hänsyn till vårdnadshavares önskemål om verksamhetsform. Kommunen har en 

balans mellan tillgång och efterfrågan hos dagbarnvårdare. Vårdnadshavare som 

efterfrågar en plats hos dagbarnvårdare blir erbjuden en plats, men utan att kunna 

välja hos vem. Vid avstämning den 2019-06-03 så finns det 6–8 lediga platser hos 

dagbarnvårdare i höst. Per den 2019-09-02 fanns det 5 lediga platser.  

Om föräldrarnas önskan är dagbarnvårdare, så finns det lediga platser. Däremot 

har vissa dagbarnvårdare och förskolor sina platser fyllda. Rekrytering bör ske efter 

efterfrågan samt avvakta en utökning av dagbarnvårdare, då inte efterfrågan finns. 

Två nya kommunala dagbarnvårdare anställts i centrum under våren, då två 

avslutat sin anställning.  

Vilka skillnader finns mellan pedagogisk omsorg och förskola? Förskolan styrs av 

läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande, men inte bindande för 

pedagogisk omsorg. I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal, till 

exempel förskollärare.  

I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som 

gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk 

verksamhet. I förskola bedrivs undervisning och utbildning. Skolverkets krav på 9§ 

likvärdig utbildning oavsett var i landet den anordnas, gör att utbildning 

/undervisning bör beaktas för alla barn. Utifrån skollagen påverkas barn/elevers 

möjlighet till utbildning och undervisning i de olika formerna. Munkedals kommun 

har (2019-09-01) en hållbar utveckling för utbildning och undervisning. 

För att föräldrar och vårdnadshavare ska ges möjlighet att göra ett medvetet val 

mellan pedagogisk omsorg och förskola är det viktigt att kommunen informerar om 

skillnaderna mellan dessa verksamheter. Kommunen har ett tillsynsansvar för 

fristående, privata aktörer för att tillse att kommunens riktlinjer följs. Kommunen 

har också en skyldighet att tillhanda hålla en förskoleplats inom 4 månader. 

Pedagogisk omsorg kan erbjudas i stället för förskola, om så föräldrarna önskar. 

Detta styrs av skollagen. Kommunen kan inte erbjuda plats hos dagbarnvårdare om 

föräldrar önskar plats på förskola.  
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Enligt skollagen gäller för pedagogisk omsorg att lokalerna ska vara 

ändamålsenliga. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med 

sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 

pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Verksamheten ska utgå från barnets bästa samt att barngrupperna ska ha en 

lämplig sammansättning och storlek. Källa: 25 kapitlet 6 och 7 §§ skollagen.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi     

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 2016 2017 2018 

 Munkedal 129 454 139 803 145 163 

 Riket 144 892 149 498 

 Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn 

 Munkedal 102 909 101 020 109 585 

 Riket 118 950 121 334 

Kolada 2019-06-05 

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli en del 

av svensk lag från 1 januari 2020. 

Barnkonventionens huvudprinciper Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Barn 

har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. 

När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.  

När barnkonventionen blir lag kan det komma att ställas ytterligare krav på 

utbildning och undervisning, vilket föranleder att behålla nuvarande fördelning 

mellan förskola och dagbarnvårdare. 

Skolverkets krav på 9§ likvärdig utbildning oavsett var i landet den anordnas gör 

att utbildning / undervisning bör beaktas för alla barn. Utifrån skollagen påverkas 

barn/ elevers möjlighet till utbildning och undervisning i de olika formerna. Den nya 

reviderade läroplanen med dess framskrivna tydlighet kring utbildning och 

undervisning kommer troligtvis att påverka föräldrarnas medvetna val.  

Det förutsätter att en tillgång till plats på förskola framöver finns, för att uppfylla 

vårdnadshavares önskemål och att en hållbar långsiktighet om utbildning och 

undervisning. 
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Verksamhet För att föräldrar och vårdnadshavare ska ges möjlighet att göra ett 

medvetet val mellan förskola och pedagogisk omsorg och pedagogisk omsorg för 

sitt barn, är det viktigt att kommunen informerar om skillnaderna mellan dessa 

verksamheter. 

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i olika former. Informationen är betydelsefull 

för föräldrar och vårdnadshavare men även för enskilda som avser att ansöka om 

rätt till bidrag för enskilt driven pedagogisk omsorg. Skälet till valet kan vara 

barngruppernas storlek eller närhetsprincip i grannskapet eller man bor utanför ett 

förskole område 

Behov Efterfrågan i kön just nu ca 5–8 % som önskar plats hos dagbarnvårdare. 

(2019-05-14). Vi har idag 30 förskoleavdelningar och 7 dagbarnvårdare. 

Behovsbilden är procentuellt stabil under åren 2014–2019.  

Nuläge 2019-06-03 så finns det 6–8 lediga platser hos dagbarnvårdare i höst. Per 

den 2019-09-02 fanns det 5 lediga platser.  Så är det någon som önskar 

dagbarnvårdare, så finns det lediga platser. Däremot har ju vissa dagbarnvårdare 

full grupp precis som vissa förskolor har fullt. I privata alternativ finns det barn som 

sökt i första hand men som istället önskat förskola i andra hand för de hellre vill 

komma in på ett visst område. Då har de fått sitt andrahandserbjudande.  

DBV ansökningar 2018 

månad 

1: a 

val 

2: a 

val 

1: a val dbv 

som fick 

önskad plats 

jan 2 2 

feb 2 2 

mars 1 1 

april 1 1 

maj 1 1 

juni 1 3 1 

juli 1 1 

aug 1 1 

sep 0 

okt 0 

nov 4 4 

dec 0 1 
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Kommentar Kommunen har idag en balans mellan tillgång och efterfrågan hos 

dagbarnvårdare. Fyra kommunala samt tre privata aktörer. De som efterfrågar en 

plats hos dagbarnvårdare blir erbjudna detta, men utan att kunna välja vilken 

placering. Under en period av 4 år har både privata och kommunala 

dagbarnvårdare tillkommit och några har avslutat sina anställningar.  

Antal förskoleplatser i dagsläget förväntas att bestå. Skolverkets krav på 9§ 

likvärdig utbildning oavsett var i landet den anordnas gör att utbildning / 

undervisning bör beaktas för alla barn. Utifrån skollagen påverkas barn/ elevers 

möjlighet till utbildning och undervisning i de olika formerna. Den nya reviderade 

läroplanen med dess framskrivna tydlighet kring utbildning och undervisning 

kommer att påverka föräldrarnas medvetna val. Det förutsätter att en tillgång till 

plats på förskola framöver finns, för att uppfylla vårdnadshavares önskemål och att 

en hållbar långsiktighet om utbildning och undervisning.

Granskningar visar att det finns en risk för att barn i pedagogisk omsorg, till 

exempel familjedaghem, inte alltid får nödvändiga förutsättningar för utveckling 

och lärande. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/okad-kvalitet-

och-likvardighet-i-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/

Statistik Jämförelse per kommun 

Urval Alla kommuner (ovägt medel) /2018  

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) (U11401) år 2018 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer 

information. Andel (%) barn som erbjudits plats före eller på önskat 

placeringsdatum. Om önskat placeringsdatum infaller på lördag, söndag, helgdag 

eller klämdag räknas första kommande vardag som förskolan är öppen som önskat 

placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. Data hämtas från kommunens 

centrala kö till förskola. Förskolebarn som inte får plats via den centrala kön ska 

inte räknas med. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Egen 

undersökning i kommunen. Munkedals kommun är markerad vid pilen. 

Lise-Lott Fjell 

Projektsamordnare, Barn och utbildningsförvaltning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-05 Dnr: BOUN 2019-000208 

Handläggare: 

Karin Ekholm 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag och 

motioner som inte har beretts färdigt.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva ärendet från vidare handläggning.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
2019‐000039 2019‐02‐01 Rolf Jakobsson (KD) Motion från Kristdemokraterna med anledning av den 

Nyazeeländska Dunedin studien
Anmäld till KF 2018‐12‐13, § 
125, besvaras av BOUN 2019‐
09‐17

2019‐000123 2019‐03‐12 Christoffer Wallin (SD) Motion om att samtliga tätorter ska få behålla sina skolor Anmäld till KF 2019‐02‐25, § 
3

2019‐0000148 2019‐03‐11 Fredrik Olsson (KD) Motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i bedömning och 
betygsättning för kommunens skolor

Anmäld till KF 2019‐03‐25, § 
24, besvaras av BOUN 2019‐

Pågående motioner
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-06 Dnr: BOUN 2019-000195 

Verksamhetsmål 2020, Barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsmål med mått för 

2020.    

Sammanfattning 

Nämndens budget ska innehålla en budget med plan för verksamheten och 

ekonomin, enligt kommunallagen. Den ska också innehålla mål som är av betydelse 

för en god ekonomisk hushållning. I maj-juni beslutade samtliga nämnder att 

godkänna förslag till budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar 

och förslag till investeringsplan. I enlighet med budgetprocessen ska 

budgethandlingen kompletteras med nämndens förslag till verksamhetsmål och 

mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

Kommunen har fyra inriktningsmål för 2020-2023. Utifrån dessa har förvaltningen i 

dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål för Barn och 

utbildningsnämnden 2020, inom ramen för Barn och utbildningsnämnden ansvar 

och uppdrag. Förslag till verksamhetsmål: 

- Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre

år.

- I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje.

- Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

- Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga

aktörer.

- Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras.

- I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil.

- Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera och spara resurser.

Det finns mått kopplade till varje mål, för att det ska gå att mäta och utvärdera om 

målen har nåtts. 

Verksamhetsmål 2020 

Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål. 

Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. 

Förslaget innebär ett verksamhetsmål kopplat till inriktningsmål 1 samt två 

verksamhetsmål kopplade till resterande tre inriktningsmål, inklusive mått. 

Inriktningsmål  

1 Alla ska vara anställningsbara. 

2 Skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

3 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov. 

4 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan    
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-09-06 BOUN 2019-000195 
Sida 

2(2) 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Målens uppfyllelse ska kunna genomföras inom den ram som nämnden har 

tilldelats.  

Miljö 

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsmål ska genomsyra förvaltningen och 

göra avtryck som minskar klimatpåverkan. 

Folkhälsa 

Förvaltningens arbete utifrån nämndens verksamhetsmål kommer att påverka 

folkhälsan för kommunens medborgare positivt.  

Barnkonventionen 

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 

Artikel 28–29 Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör 

förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en 

anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomichef 

Ekonom för förvaltning 

Processutvecklare 

Controller 
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  2019-09-05    Dnr: BOUN 2019:000195 

    

 Barn och utbildningsnämnden BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Verksamhetsmål och mått 2020, Barn och 

utbildningsnämnden 

Det är viktigt med en tydlig ledning och styrning för att kommunen ska kunna nå 

sina mål, resurserna användas effektivt, det ska vara en god kvalitet i verksamheten 

samt för att ständig utveckling och förbättring ska vara möjlig. 

 

Vision och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige och verksamhetsmål av 

nämnderna. Verksamhetsplaner arbetas fram av förvaltningarna och beslutas av 

nämnderna. Kommunens målstyrning beskrivs i nedanstående bild. Bilden är hämtad 

ur dokumentet ”Styr- och ledningssystem Munkedals kommun” (Dnr KS 2018-462). 

 

 

Nuvarande vision gäller till och med 2025, och de fyra inriktningsmålen för perioden 

2020-2023. 

Förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar 

och uppdrag, som stadgas i reglementet. Förslaget innebär 1 verksamhetsmål per 3 

inriktningsmål samt 2 verksamhetsmål per ett utav dem (inklusive mått) – se de två högra 

kolumnerna i tabellen nedan. 
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Vision 2025 Inriktningsmål 
2020-2023 

Verksamhetsmål 2020 Mått 2020 

Munkedal – 

mer av livet. 
En hållbart 
växande 
kommun med 
engagerade 
invånare. Här 
tar vi oss an 

framtidens 
utmaningar 
tillsammans! 

Alla ska vara 

anställningsbara 

- Alla ska nå

gymnasiebehörighet och
fullfölja sina gymnasiestudier
inom tre år.

-Alla elever i Åk1 ska

ha klarat avstämning A
enligt Skolverkets
obligatoriska
bedömningsstöd
- Andel elever som blir
behöriga till
gymnasiets

yrkesförberedande
program ska öka till
minst 80%

- Andel elever som går
på ett
gymnasieprogram  och
tar gymnasieexamen

ska öka till minst 80%

Skapa 
förutsättningar för 

en god hälsa på lika 
villkor för hela 
befolkningen 

- I våra verksamheter

ska alla känna

trygghet och glädje.

- Barn- och

utbildningsförvaltnin

gen ska vara en

attraktiv

arbetsgivare.

-Alla elever har minst
en pulshöjande

aktivitet varje dag
- Mindre barngrupper i
förskolorna minska från
18-17/grupp
- Andel elever med
problematisk

skolfrånvaro ska

minska till 5%
-Alla inom BoUF ska
känna till målen för
verksamheterna (OSA
– enkäten  -  mäter)
från 4,1(2019) till
4,5(2020) (Femgradig

skala)
- Lägre sjukfrånvaro
från 5,2 % (2019) till
4,5 % (2020)
- Alla inom BoUF kan
rekommendera vänner

och bekanta att jobba
hos oss ( OSA-
enkäten) från 3,6
(2019) till4,5 (2020)
(Femgradig skala)

Alla ska känna sig 
trygga i att få det 
stöd som behövs 
utifrån behov 

- Barn- och

utbildningsförvaltnin

gen ska samverka

med IFO och andra

viktiga aktörer.

- Tidiga insatser till

barn och elever ska

prioriteras.

- Arbeta fram rutiner
för samverkan med
Närhälsans enhet
Ungas  psykiska hälsa 
- Andel elever som har
minst E på nationella

prov i åk3 i ämnet
svenska

2019 80% 2020 90%
- Alla barn som är 2,5
år har besökt
familjecentralens
tvärprofessionella team
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och insats har erbjudits 
de barn som är i behov 
av stöd.  
 

- Alla barn 0-5 år i 
behov av insats får det 
innan de börjar 
förskoleklass 
 
 

Munkedal ska bidra 
till minskad 
klimatpåverkan 

- I våra verksamheter 

ska vi arbeta för att 

alla utvecklar en 

hållbar livsstil. 

- Bli mer 

digitaliserade i syfte 

att effektivisera och 

spara resurser. 
 

- Alla verksamheter ska 
utarbeta en plan för 
källsortering 

-Alla enheten ska 
genomföra två 
aktiviteter/ år med 
fokus på hållbar livsstil. 

-Fullt utbyggt ”en till 
en” i grundskolan samt 
tillhandahålla digitala 
hjälpmedel i förskolan 
och förskoleklass 2020 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-06 Dnr: BOUN 2019-000039 

Svar på motion från Kristdemokraterna med 

anledning av den Nyazeeländska Dunedinstudien 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

Sammanfattning 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att ge ledningen inom Barn- och utbildning i 

uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen implementera lämpliga delar 

av resultaten som framkommit i Dunedinstudien.  

Barn- och utbildningsförvaltningen i Munkedals kommun utgår i sitt arbete på 

förskolor och skolor från Skolverkets styrdokument, förordningar och allmänna råd. 

Det har hittills inte utfärdats några rekommendationer från Skolverket att tillämpa 

metoder grundade från Dunedinstudien.  

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten och de 

uppdrag myndigheten får från regeringen bland annat via det årliga 

regleringsbrevet. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och 

stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för 

att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i 

en trygg miljö. Det är Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd 

kopplade till skollagen, förordningar och föreskrifter. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef  

Barn- och utbildning 

Beslutet expedieras till: 

Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

3(9) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 125

Anmälan av motioner 

Sammanfattning 

Rolf Jacobsson (KD) inkom 2018-11-29 med motion om att inhämta kunskap om 
samt att implementera delar av den nyazeeländska studien Dunedin, dnr: KS 
2018-564. 

Rolf Jacobsson (KD) inkom 2018-12-04 med motion om att syn- och 
hörselinstruktören ska finnas kvar i nuvarande omfattning, dnr: KS 2018-578. 

Rolf Jacobsson (KD) föredrar motionerna. 

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om att inhämta kunskap 
om samt att implementera delar av den nyazeeländska studien Dunedin 
till barn och utbildningsnämnden för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om att syn- och 
hörselinstruktören ska finnas kvar i nuvarande omfattning till 
välfärdsnämnden för beredning. 

Expedieras 
Barn och utbildningsnämnden 
Välfärdsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-06 Dnr: BOUN 2019-000148 

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i 

bedömning och betygsättning för kommunens skolor. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 

I motionen föreslår Kristdemokraterna följande: 

1. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att

genomföra kurser i bedömning och betygsättning på alla kommunens skolor.

2. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att

höja skolornas inriktningsmål från nuvarande 67% till ett mål värt namnet.

3. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att kräva

att kommunens skolor ska följa Skolverkets krav att de nationella proven särskilt

ska beaktas vid betygssättningen.

1. Genomförda och pågående aktiviteter inom barn-och utbildningsförvaltningen:

• Samrättning av nationella prov

• I bl.a. V8 -nätverken diskuteras betygskriterier

• Anna Karlefjärd som är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och forskar

inom rektorsutbildningen, har utbildat lärarna på Kungsmarksskolan i betyg och

bedömning samt i systematiskt kvalitetsarbete.

• Ämnesträffar på studiedagarna där betyg och bedömning varit ett tema

• Webbaserad kurs med Kristian Lundahl

• Pedagogerna genomför allteftersom Skolverkets webbaserade kurser i betyg

och bedömning

• Diskussioner pågår utifrån nya allmänna råd

• En långsiktig strategi för ökade skolresultat kommer att tas fram utifrån analys

av det systematiska kvalitetsarbetet. Det arbetet måste få vara just långsiktigt då

kunskaper grundläggs från tidig ålder och stora, ihållande och ökade effekter därför

inte visar sig på kort sikt.

2. Kommunens åttonde inriktningsmål lyder: Alla i arbetsför ålder ska vara

anställningsbara i vår kommun.

Barn och utbildningsförvaltningens verksamhetsmål lyder: Alla elever ska efter

gymnasiet vara anställningsbara.

Mot detta mål ska följande minst vara uppnått under 2019:

Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens aktivitetsansvar till 77

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 70% 

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 67% 

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år 77% 

Naturligtvis ska det yttersta målet vara 100% men i relation till föregående års 

resultat är det viktigt att sätta en rimlig målsättning inför varje nytt år.  

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 

15/16 53% 

16/17 57% 

17/18 55% 

18/19 61% 
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-07-29 BOUN 2019-000148 
Sida 

2(2) 

Andel som har gymnasiebehörighet 

15/16 65% 

16/17 69% 

17/18 76% 

18/19 71% 

Under 2019 pågår en målprocess utifrån att Kommunfullmäktige har fastställt fyra 

nya inriktningsmål. Nämnderna tar sedan fram max två verksamhetsmål per 

inriktningsmål. Därefter ska verksamheterna skriva fram verksamhetsplaner med 

mätbara aktiviteter.  

3. Skolorna följer Skolverkets krav att de nationella proven särskilt ska beaktas

vid betygssättningen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning 

Beslutet expedieras till: 

Fredrik Olsson, Krisdemokraterna 

Förvaltningschef barn- och utbildning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
2(11) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 24

Anmälan av motioner 

Sammanfattning 

Hans-Joachim Isenheim (MP) inkom 2019-02-20 med motion om installation av 
containertankstation för bensin och diesel och tillhörande snabbladdstation för 
elfordon vid brandstationen i Munkedal, dnr: KS 2019-37. 

Per-Arne Brink (S) inkom 2019-02-22 med motion om bolagisering av 
kommunala verksamhetsfastigheter, dnr: KS 2019-38. 

Fredrik Olsson (KD) inkom 2019-03-11 med motion om kurser i bedömning och 
betygsättning för kommunens skolor, dnr: KS 2019-48. 

Christoffer Wallin (SD) inkom 2019-03-14 med motion om att utveckla 
landsbygden i Munkedals kommun, dnr: KS 2019-51.  

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om installation av 
containertankstation för bensin och diesel och tillhörande 
snabbladdstation för elfordon vid brandstationen i Munkedal till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om bolagisering av 
kommunala verksamhetsfastigheter till kommunstyrelsen för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om kurser i bedömning 
och betygsättning för kommunens skolor till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om att utveckla 
landsbygden i Munkedals kommun till kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras  

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-05 Dnr: BOUN 2019-000103 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - juni-augusti 2019 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut   

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2019-04-17 § 21 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-06-01 till 2019-08-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-08-31 1037 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 4.1.5 - Besluta om anstånd 

med eller avbetalning av skuld till 

kommunen till ett högsta belopp av 

a) ½ prisbasbelopp och högst 60

dagar

b) ½ - 5 prisbasbelopp.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-08-27 1023 I Rektor Kunskapens hus Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.13 - Prövning av att 

överklagande skett i rätt tid. 3.2.2 - 

Beslut om stöd till inackordering. 

Henrik Oleskog 2019-000090 

2019-08-21 1016 I Barn- och 

utbildningsnämndens 

ordförande 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.2 - Beslut om ledamot och 

ersättares deltagande i utbildning, 

kurser, seminarium och liknande. 

Karin Ekholm 

2019-08-15 1038 UPPR Monica Andrésen Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.8 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet. 

Monica Andrésen 2019-000209 

27



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-07-05 975 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.8 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet. 

Malin Stenman 2019-000158 

2019-06-12 1039 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet   

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000077 

2019-06-11 808 I Liselott Sörensen-Ringi Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 4.2.8 - Beslut om att förlänga 

avtal avseende skolläkare. 

Kristin Karlsson 2019-000197 

2019-06-07 821 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet   

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000098 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

3(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 820 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet   

a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000097 

2019-06-07 819 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet   

a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000096 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

4(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 818 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet   

a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000095 

2019-06-07 817 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000094 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

5(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 816 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000093 

2019-06-07 815 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000092 

31



 

 
 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

6(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 814 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet   

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000091 

2019-06-07 813 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000089 

32



 

 
 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

7(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 812 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000088 

2019-06-07 811 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000083 

33



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

8(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 810 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000081 

2019-06-07 806 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000080 

34



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

9(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 805 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000079 

2019-06-07 802 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000147 

35



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

10(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 801 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000146 

2019-06-07 800 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000141 

36



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

11(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 799 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000139 

2019-06-07 798 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000138 

37



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

12(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 797 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000131 

2019-06-07 796 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000130 

38



 

 
 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

13(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 795 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000129 

2019-06-07 794 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000127 

39



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

14(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 793 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000126 

2019-06-07 792 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000119 

40



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

15(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 791 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000118 

2019-06-07 790 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000117 

41



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

16(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 789 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000116 

2019-06-07 788 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000115 

42



 

 
 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

17(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 787 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000112 

2019-06-07 786 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

 a) Godkänner redovisning av 

dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande 

behandling. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000111 

43



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

18(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 785 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000071 

2019-06-07 784 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000069 

44



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

19(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 783 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000068 

2019-06-07 782 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000067 

45



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

20(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 781 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000066 

2019-06-07 780 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000065 

46



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

21(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 779 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000058 

2019-06-07 778 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000056 

47



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

22(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 777 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000047 

2019-06-07 776 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000046 

48



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

23(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 775 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000045 

2019-06-07 774 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000044 

49



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

24(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 773 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000043 

2019-06-07 772 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000041 

50



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

25(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 771 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000040 

2019-06-07 770 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000027 

51



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

26(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 769 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000025 

2019-06-07 768 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000016 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

27(27) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 767 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.9 - Utredning och 

vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom 

respektive verksamhet  

a) Godkänner redovisning av

dokumentation och åtgärder

gällande anmälan om kränkande

behandling.

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000015 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-05 Dnr: BOUN 2019-000110 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds, juni-augusti 2019 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro utreds. 

Bifogad förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-06-01 till 2019-08-31 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 

54

karekh001
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Barn och utbildningsförvaltningen 

ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-05 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds, 2019-06-01 – 2019-08-31

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-07 826 I Rektor Munkedalsskolan 40. - Munkedalsskolan - Anmälan

till huvudman om att elevs oroande

frånvaro utreds

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000110 

2019-06-07 825 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

39. - Hällevadsholms skola -

Anmälan till huvudman om att elevs

oroande frånvaro utreds

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000110 

2019-06-07 824 I Rektor Munkedalsskolan 38. - Munkedalsskolan - Anmälan

till huvudman om att elevs oroande

frånvaro utreds

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000110 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-05 Dnr: BOUN 2019-000196 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av kränkande behandling - juni 2019 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2019-06-01 till 2019-06-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 

56
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Barn och utbildningsförvaltningen 

POSTLISTA 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-05 

Sammanställning av anmälningar om kränkande behandlingar juni 2019 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-06-13 823 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 120381 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-06-10 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000196 

2019-06-13 822 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 120380 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-06-10 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000196 

2019-06-05 763 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 119732 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-06-05 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000196 

2019-06-05 762 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 119726 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-06-05 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000196 

57
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-05 Dnr: BOUN 2019-000222 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av kränkande behandling - augusti 2019 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2019-08-01 till 2019-08-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 

58
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

ANMÄLAN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-05 

 

  

Sammanställning anmälan – kränkande behandling augusti 2019 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-08-29 1050 I Rektor 

Kungsmarksskolan 

Draftit-ID: 125868 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Kungsmarksskolan 

den 2019-08-26 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

2019-08-28 1049 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 125779 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-08-26 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

2019-08-28 1048 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 125776 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-08-27 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

2019-08-23 1047 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 125411 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-08-23 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

2019-08-23 1046 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 125408 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-08-23 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

2019-08-23 1045 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 125398 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-08-22 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 
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POSTLISTA 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-09-05 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-08-22 1044 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 125228 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-08-21 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

2019-08-21 1043 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 125087 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-08-21 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

2019-08-20 1042 I Rektor Hällevadsholms 

skola 

Draftit-ID: 124923 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Hällevadsholms skola 

den 2019-08-19 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

2019-08-19 1041 I Rektor Centrumskolan Draftit-ID: 124840 Anmälan till 

huvudman om kränkande 

behandling på Centrumskolan den 

2019-08-16 23 kap 2 § OSL 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000222 

 

60


	Ärendelista
	Återrapportering initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD)
	Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt
	Verksamhetsmål 2020
	Svar på motion från Rolf Jacobsson (KD)
	Svar på motion från Fredrik Olsson (KD)
	Anmälan av delegationsbeslut
	Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds
	Anmälan av kränkande behandling - juni
	Anmälan av kränkande behandling - augusti



