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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:112/53 

Bun § 36 

 

Motion om kollektivtrafiken i Gagnefs kommun 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Motivering till beslut 

Motionen föreslås avslås med motiveringen att avgiftsfri kollektivtrafik 

kommer att öka kommunens kostnad för kollektivtrafik. 

 

Ärendebeskrivning 

Avgiftsfri kollektivtrafik infördes på försök i Avesta kommun juni 2012. 

Avgiftsfriheten gäller endast för de linjer som trafikeras inom kommunen. 

Mellankommunala och regionala linjer omfattas inte. Hösten 2013 

utvärderade konsultbyrån Ramböll den avgiftsfria kollektivtrafiken i Avesta. 

Uppdraget var att titta på resandet, miljön och jämföra med andra kommuner 

som har eller har haft avgiftsfri kollektivtrafik. I uppdraget ingick inte att titta 

på kostnaden för försöket. Utvärderingen visade ett 80 % ökande resande med 

buss, samt 40 ton minskade koldioxidutsläpp per år. 

 

Ökningen har lett till att fler bussar har fått sättas in och därigenom har 

kostnaden för kollektivtrafik ökat kraftigt. Inför införandet beskrevs ett antal 

scenarier. Ett av de scenarierna var att det skulle bli kostnadsneutralt, då den 

kostnad man hade för skolskjutstrafiken och skolkort skulle utgöra en del av 

finansieringen. Det scenario som beskrev en kraftig kostnadsökning har infriats. 

 

I Gagnef utgörs den största delen av kollektivtrafiken av mellankommunala 

och regionala linjer. Dessa skulle inte omfattas av avgiftsfri trafik. Den 

lokala trafiken nyttjas främst av elever som åker till och från skolan. I och 

med de upphandlingar och den trafikomläggning som genomfördes 2014 så 

har kostnaden för kollektivtrafiken ökat. Ett införande av avgiftsfri trafik 

kommer att öka den kostnaden ytterligare. 

 

Linjerna 102 och 121 är direktbussar eller stråkbussar. Dessa bussar stannar bara 

vid vissa centrala hållplatser i kommunen. En diskussion förs med Dalatrafik om 

att dessa bussar också ska kunna stanna vid flera hållplatser när det inte är 

rusningstrafik. Det gäller tider mitt på dagen samt kvällar och helger. 

 

 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 36 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-06-02, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140310 § 10. 

Motion, 2014-03-04, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:113/02 

Bun § 37 

 

Motion om mer resurser i låg- och mellanstadiet 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen avser att från hösten 2015 utge ett särskilt riktad statsbidrag för 

lågstadiet och förskoleklassen. Bidraget ges för att kunna minska klass- eller 

gruppstorleken och utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive 

speciallärare i förhållande till antalet elever. 

 

För Gagnefs vidkommande handlar det om 2 miljoner kronor motsvarande 

fyra tjänster. Kommunen kommer att söka bidraget. 

 

En utökning av lärarresurs på mellanstadiet finns det inget utrymme för i 

2016 års budget då nämnden har ett krav på att effektivisera verksamheten 

med cirka 4 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-06-02, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 140616 § 103. 

Motion, 2014-05-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:14/00 

Bun § 38 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Två nya förskoleavdelningar i Djurås 

• Personalsituationen 

• Utbildningsminister Gustav Fridolins besök 

• Skolverkets uppdrag att ta fram riktlinjer för barngruppernas storlek i 

förskolan 

• Huvudmannens roll och rektors roll i förhållande till skolans styrning 

• Upprustning av Djuråsskolan 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2015-06-09, en sida. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 39 

 

Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av ärendebalanslistan. 

 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2015-06-04, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:18/04 

Bun § 40 

 

Prognos 2015-05-31 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2015-05-31 Barn- och utbildningsnämnden till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden som helhet visar ett underskott 

på -1 055 tkr. Barn och utbildning räknar med en negativ avvikelse på -920 tkr 

och kostenheten med en negativ avvikelse på -135 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-06-10, en sida. 

Prognos 2015-05-31 Barn- och utbildningsnämnden, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 150520 § 25 

Bun 150520 § 24 

Bun 150401 § 6 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:11/04 

Bun § 41 

 

Budget 2016 - Förvaltningens redovisning av 
konsekvensbeskrivningar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till kostnadsreduceringar har redovisats till budgetberedningen. 

 

Beslutsunderlag 

Konsekvensbeskrivningar budgetdirektiv 2016, barn- och 

utbildningsnämnden, 2015-05-26, fem sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 150520 § 26 

Bun 150429 § 21 

Bun 150401 § 16 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:80/61 

Bun § 42 

 

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid Kyrkskolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Kyrkskolan. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden, 

besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. 

Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, 

elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en 

rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-21, en sida. 

Rapport från egentillsyn Kyrkskolan F-6, 2015-05-11, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:72/61 

Bun § 43 

 

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid Djurmoskolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Djurmoskolan. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden, 

besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. 

Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, 

elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en 

rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-21, en sida. 

Rapport från egentillsyn Djurmoskolan F-6, 2015-03-30, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:76/61 

Bun § 44 

 

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid Bäsnaskolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Bäsnaskolan. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden, 

besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. 

Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, 

elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en 

rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-21, en sida. 

Rapport från egentillsyn Bäsnaskolan F-6, 2015-04-20, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10 12 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:77/61 

Bun § 45 

 

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid Djuråsskolan 7-9 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Djuråsskolan år 7-9. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden, 

besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. 

Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, 

elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en 

rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-21, en sida. 

Rapport från egentillsyn Djuråsskolan 7-9, 2015-05-18, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
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 Dnr 2015:73/61 

Bun § 46 

 

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid Djuråsskolan F-6 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Djuråsskolan F-6. 

2. Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsledare, samt representanter ur Barn- och utbildningsnämnden, 

besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. 

Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, 

elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en 

rapport och redovisas vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-21, en sida. 

Rapport från egentillsyn Djuråsskolan F-6, 2015-03-02, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
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 Dnr 2015:114/61 

Bun § 47 

 

Uppföljning av egentillsynernas handlingsplaner 2012/2013 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Åtgärder utifrån handlingsplanerna från egentillsynerna ska redovisas i 

kvalitetsredovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av de områden verksamheten fått i uppdrag att åtgärda av 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 140513 § 99. 

Handlingsplan uppföljning egentillsyner 2012-2013, 2014-04-09, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Dnr 2015:115/00 

Bun § 48 

 

Administrativt stöd till rektorerna 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga redovisat uppdrag till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG genomförde en granskning våren 2014 av grundskolans 

ledningsorganisation. Man fann bland annat att kommunen borde fortsätta 

och utveckla och förstärka stödet till rektorerna för att på så sätt kunna 

frigöra mera tid till det pedagogiska ledarskapet. Kommunstyrelsen gav 

kommunchefen i uppdrag att se över hur det administrativa stödet till 

rektorer kan utvecklas. 

 

Hösten 2014 genomförde personalavdelningen en riktad arbetsmiljöenkät, 

som syftade till att få en bild över rektors arbetssituation. I enkäten utryckte 

rektorerna ett behov av ett mer stöd kring exempelvis fastighetsfrågor och it-

tekniska frågor. Arbetet med att förbättra och utveckla det rent administrativa 

stödet har pågått under en treårsperiod. Där kan man se flera förbättringar. 

 

Då arbetsbelastningen på en av rektorerna var orimlig beslöt förvaltningen 

att utöka ledningsorganisationen med en bitr rektor. På Djuråsskolan har 

rektor provat att omvandla den bitr rektorstjänsten till en intendent tjänst 

vilket har fungerat bra. 

 

Förvaltningen ser hela tiden över olika möjligheter för att kunna förbättra 

och stödja skolledarna i att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, att vara 

pedagogiska ledare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-06-01, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 140902 § 155, dnr Ks 2014:540/00 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Dnr 2015:116/02 

Bun § 49 

 

Minskad administration för lärarna 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Avsluta uppdraget att se över lärarnas arbetssituation. 

2. Delge kommunfullmäktige barn- och utbildningsnämndens beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Lärare i grundskola och förskola har genom de senaste årens reformer fått 

en ökad arbetsbörda. Regeringen har uppmärksammat det och tillsatte 2013 

en utredning som skulle ge förslag på hur man kan minska bördan. Vissa 

steg har tagits. Exempel på det är att vissa nationella prov gjorts frivilliga. 

Ett annat är att kravet på skriftliga omdömen i åk 6-9 har tagits bort. 

 

Kommunen ska ge lärare förutsättningar och redskap för att kunna 

underlätta arbetet. Kommunen arbetar med flera olika insatser för att 

förenkla arbetet. Det finns flera goda exempel på hur skolan arbetet med att 

utveckla samverkan och kollegialt lärande. Försöket med ändrad arbetstid 

för lärare på Kyrkskolan som syftar till mer tid för samverkan och 

samarbetat är ett exempel. Ett annat är Djuråsskolans arbete med välskött 

skola. Vidare har lärare genom olika kompetensutvecklingsinsatser blivit 

mer och mer förtrogna med att nyttja olika digitala verktyg. Kommunen 

kommer till hösten genom PRIO kartlägga lärarnas arbetssituation och 

tankar om utveckling på Mockfjärdsskolan. 

 

En uppföljning av lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning görs i de 

arbetsmiljöenkäter som genomförs årligen, som ett led i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2015-06-02, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140428 § 71, Motion, dnr Ks 2013:285/02 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Dnr 2015:117/60 

Bun § 50 

 

Utredning - central rättning av de nationella proven 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Avsluta uppdraget att utreda central rättning av nationella prov i 

Gagnefs kommun. 

2. Delge kommunfullmäktige barn- och utbildningsnämndens beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

En översyn har gjorts i kommunen för att se hur man kan organisera 

rättande av de nationella proven på kommunal central nivå. Bedömningen är 

att en sådan förändring inte kommer att leda till en minskad arbetsbelastning 

för lärarna. Frågan om central rättning har ställts till lärarna, som svarat att 

man tycker att man funnit former för rättning som fungerar. 

 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över möjligheten att 

förenkla rättandet av de nationella proven. I en studie från 2007/08 jämförs 

rättning av nationella prov mellan våra nordiska grannländer. I Danmark och 

Norge rättas proven centralt. Studien konstaterar att det skulle vara mycket 

kostsamt med central rättning, Med cirka en miljon nationella prov årligen 

kostade det svenska provsystemet 37 miljoner kronor. Enligt Skolverket 

skulle kostnaden för att rätta alla prov centralt ge en merkostnad på 165 

miljoner kronor, till totalt 200 miljoner kronor årligen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2015-06-01, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140428 § 72, Motion, dnr Ks 2013:915/60 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Dnr 2015:16/64, 2015:74/00 

Bun § 51 

 

Lokal styrelse Bäsna - arbetsordning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut under förutsättning av 

erforderligt beslut från kommunfullmäktige 

1. Inrätta lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola. 

2. Anta arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna förskola och 

grundskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Föräldrar i grundskolan och förskolan i Bäsna har inkommit med en begäran 

om att få inrätta en lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola. 

 

En kommun får inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet som 

kommunen är huvudman för enligt bestämmelserna om självförvaltningsorgan, 

7 kap. 18-22 § kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av denna lag. 

 

I skollagen 4 kap. 16§ anges att i en lokal styrelse för en förskole enhet eller 

skolenhet med grundskola ska företrädare för barnens eller elevernas 

vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. 

Företrädarna för vårdnadshavarna får inte vara fler än övriga ledamöter. 

Nämnden ska fastställa en arbetsordning för den lokala styrelsen, där den lokala 

styrelsens uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid bestäms. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

En arbetsgrupp bestående av representanter från föräldrar och personal har 

tillsammans med rektor, bitr. förskolechef och barn- och utbildningschef 

utarbetat ett förslag till arbetsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-04, en sida. 

Arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna förskola och grundskola, 

2015-04-09, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

X+ handling 

X + handling 

Bitr. förskolechef, R.N. + handling 

Rektor, S.H. + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:84/60 

Bun § 52 

 

Utse ledamot att vara kontaktperson för en skolenhet 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna förteckningen ”Kontaktpersoner utsedda av Barn- och 

utbildningsnämnden 2015”. 

 

Beslutsunderlag 

Kontaktpersoner utsedda av Barn- och utbildningsnämnden 2015, 2015-04-22, 

en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsnämnden, ledamöter + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Bun § 53 

 

Rapporter 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Information från GYSAM 

 

2. PRIO – SKL projekt 

 

3. Fler anställda på lågstadiet – statliga medel 

 

4. Uppföljning av IT-strategi 

 

5. Barnomsorgsbehov 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2015 per månad, 2015-05-31, en sida. 

Dnr: 2015:78/60 

 

6. Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Gagnefs kommun 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 150519 § 93 

Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Gagnefs kommun, åtta sidor. 

Dnr: 2015:18/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-06-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 54 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 

ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden 

antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och 

utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 

utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla 

lämnad delegering. 

 

Förskolechef 

05-06/2015, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 

 

Förvaltningsassistent 

07/2015, Stöd till inackordering 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-06-02, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-06-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 

 


