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§ 18
Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:48)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa investeringsredovisning 2019 Barn-och utbildningsnämnden.

2.

Översända investeringsredovisning 2019 Barn- och utbildningsnämnden
till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av
investeringsmedel från 2019 till 2020 om 140 tkr.

Ärendebeskrivning
Kosten har under 2019 investerat i en ny serveringsdisk på kyrkskolan,
men fakturorna redovisades på 2020. Därav önskan om att ombudgetera
denna kostnad på 140 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-03-09, 1 sida.
Investeringsredovisning 2019 Barn- och utbildningsnämnden, 1 sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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§ 19
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2020:20)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Coronaviruset
• Lokalsituationen - Djuråsskolans låg- och mellanstadium
• Sommarskola
• Sommaröppet
• Projektet ”Alla på snö”
• Mockfjärdskolan 50 år
• Ny biträdande rektor - Djuråsskolan
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-05, 1 sida.

Justerare
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§ 20
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista (BUN/2018:261)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från barn- och
utbildningsnämndens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens
ärendebalanslista. Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas:
Datum / § / dnr

Ärenderubrik

Bun au 191104 § 47 Detaljbudget 2020 barn- och utbildningsnämnden
BUN/2019:39
Bun au 191104 § 51 Förskolan placeringar 2019
BUN/2019:10
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-03-05, 1 sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2020-03-02, 2 sidor.

Justerare
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§ 21
Verksamhetsberättelse 2019 Barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2020:33)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna verksamhetsberättelse 2019 Barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden gör ett överskott med 1 650 tkr för 2019.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200302 § 8, 1 sida.
Verksamhetsberättelse 2019 Barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-02-12, 1 sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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§ 22
Budget 2021 – behovsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2020:41)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Översända ”Behovsbeskrivning 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen
och kostavdelningen” till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en behovsbeskrivning
inför framtagandet av budget 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-05, 1 sida.
Behovsbeskrivning 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen och
kostavdelningen, 2020-03-05, 7 sidor.
Protokollsutdrag, KS 200218 § 27, dnr KS/2019:460, 1 sida.
Plan budgetprocessen 2021, 2020-02-04, 2 sidor.
Protokollsutdrag, BUN AU 200302 § 15, 1 sida.
Underlag
Behovsbeskrivning 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen och
kostavdelningen, 2020-03-02, 7 sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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§ 23
Förslag besparingar i förskolan (BUN/2020:2)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ställa sig bakom punkterna 3, 4 och 5 i barn- och utbildningsförvaltningens
förslag i dokumentet ”Förslag åtgärder budget 2020 förskola och familjedaghem”.

2.

En mer djuplodande analys ska göras på riskbedömning hög.

Ärendebeskrivning
Grundbemanningen för förskola och familjedaghem är baserad på ett
genomsnittligt barnantal på 550 barn 2020, samt utifrån nyckeltalet 5,7 barn
per heltidstjänst. Det motsvarar ett genomsnitt på 96,5 tjänst 2020. Under våren
har förskolan en något högre personalbemanning beroende på att det är fler
barn i verksamheten, och under hösten sänker man personalbemanningen, då
det är färre barn i verksamheten. Eventuella förändringar i grundbemanningen
ska godkännas av barn- och utbildningsnämnden.
Barn i behov av särskilt stöd
I budget finns det särskilda medel avsatta för barn i behov av särskilt stöd.
För 2020 är det 1,2 milj. kronor. Under våren är det planerat för att tolv barn
får en särskild personalresurs beroende på ett omfattande behov av särskilt
stöd. De budgeterade medel som finns räcker till 2,5 tjänst. Sammantaget är
behovet för dessa tolv barn 7,25 tjänst. Det saknas medel för 4,75 tjänst
motsvarande ca 2 milj. kr på helår. För att klara den kostnaden krävs det
åtgärder för att klara tilldelad budgetram.
Nämnden har vid sitt sammanträde 2020-02-11 föreslagit, för att klara
rambudget, att:
1. Höja nyckeltalet för grundbemanning från 5,7 barn per heltidstjänst
till 6.0 barn per heltidstjänst.
2. Stänga avdelningen stora Bäverhyddan vid Kyrkbyns förskola från
2020-07-30
3. Inte sätta in vikarier första frånvarodagen
Förvaltningen har i samråd med rektorerna i förskolan har gjort en
riskbedömning över höjt nyckeltal och stängningen av Stora Bäverhyddan.
De fackliga organisationerna har informerat om de planerade åtgärderna vid
lokal samverkansgrupp 2020-02-06. En genomgång av riskbedömningarna
kommer att göras vid den lokala samverkansgruppens möte 2020-03-06.
Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Andres Hållberg (L): Tilläggsförslag om att en mer djuplodande analys
ska göras på riskbedömning hög.
Mathias Bengtsson (KD): Bifall till Andres Hållberg (L) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Andres Hållberg (L) tilläggsförslag mot avslag och finner
att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Andres Hållberg (L) förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200302 § 9, två sidor.
Förslag åtgärder budget 2020 förskola och familjedaghem, 2020-01-13, 4 sidor.
Riskbedömning och handlingsplan, ändring av nyckeltal från 5,7 till 6,0,
2020-02-19, 2 sidor.
Riskbedömning och handlingsplan, stängning av Stora Bäverhyddan,
2020-02-19, 3 sidor.
Protokoll, förhandling enligt MBL § 11, 2020-03-10, 2 sidor.
Protokollsutdrag, BUN 200211 § 4, 2 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-01-20, 1 sida.
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§ 24
Förskolan, placering av barn 2020 (BUN/2019:311)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att, inom befintlig
budgetram, erbjuda plats i förskola och familjedaghem i hela kommunen.

2.

Redovisa konsekvenserna vid eventuell överinskrivning.

Ärendebeskrivning
Redovisning av konsekvenser för förskolan våren -20 om man tar in alla
barn från den befintliga kön.
2020-01-21 är det nio barn fler placerade i verksamheten med befintlig
personaltäthet. Sammantaget är det för närvarande 582 barn placerade. Det
är en kö på tio barn fram till juli månad som ska placeras. Alla dessa barn
faller inom fyra månaders regeln vilket innebär att kommunen är skyldig att
placera dem under våren. Ett barn till Djurås, ett barn till Björbo, tre barn till
Kyrkbyn, tre barn till Mockfjärd, ett barn Bäsna, ett barn Djurmo.
Detta innebär att flera förskolor kommer göra överinskrivningar alternativt
erbjuda plats i annan kommundel. Det gör verksamheteten kommer att ha
fler barn utifrån gällande resurs och nyckeltal. En risk finns att man behöver
sätta in fler vikarier vid sjukdom som man kanske klarat tidigare utan
vikarier. Detta kan leda till en högre vikarieanvändning och kostnad.
Konsekvenser för förskolan hösten 2020
Om inte de tio barnen som står i kö i vår har fått någon placering, kommer
det vara 582 barn placerade i juli. Det slutar 128 barn som går till
förskoleklass = 454 barn kvar i förskolan.
För att få en budget i balans är planeringen att gå ner till 90 tjänster = 513 barn.
85 tjänster i förskolan och fem tjänster i pedagogisk omsorg = 90 tjänster.
90 x 5,7 (nyckeltal) = 513 platser minus 454 placerade = 59 platser kvar.
Kö till och med juli 10 barn, kö i augusti 41 barn, kö i september 6 barn = 57 barn,
då återstår två platser.
De som ställer sig i kö i mars för placering i höst kan ej erbjudas plats.
Enligt prognos så ska det vara sju barn fler hösten 2020 jämfört med hösten 2019.
Hösten 2019 var det 549 barn inskrivna. Beräknat antal inför hösten 556 barn.
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Olympica förskolan i Kyrkbyn har meddelat att man kan ta emot 25 barn i
sin verksamhet. De har för närvarande 13 barn inskrivna och man räknar
med att två barn till kommer placeras under våren. Det gör att man till
hösten har tio lediga platser. Kommunen har 513 platser utifrån kravet att
hålla budget. Sammantaget finns det 538 platser i kommunen inkluderat den
frivilliga verksamheten.
Enligt prognos kommer att saknas plats för 18 barn till hösten, motsvarande
3,2 tjänst/fem månader.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200302 § 10, 2 sidor.
Konsekvenser för förskolan våren -20 om man tar in alla barn i befintlig kö,
2020-02-18, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-02-21, 1 sida.
Tidigare beslut i ärendet
BUN 200211 § 5
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§ 25
Arbetsmiljön Djuråsskolan (BUN/2020:34)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skyddsombudet på Djuråsskolan har inkommit med en skrivelse där man
beskriver arbetssituationen på låg- och mellanstadiet utifrån den fysiska
arbetsmiljön och lokalernas skick. I skrivelsen beskrivs hur personalen
upplever sin arbetssituation, och ett antal lärare har aviserat att man kan
tänka sluta om inga förbättringar sker.
Vid den miljöutredning som gjordes 2016-06-27 konstaterades att
golvkonstruktionen är orsaken till den lukt man kan känna i byggnaden.
Golven avger emissioner som kan uppstå av ämnen som finns i
träskyddsmedel som har kommit i kontakt med fukt. Det är inte
hälsovådligt men kan uppfattas som att det är mögel och på så vis kan
man som personal och elev uppleva ett obehag.
Bedömning
Tekniska förvaltningen kommer att införskaffa luftrenare för att på så sätt
förbättra arbetsmiljön. Det är dock en kortsiktig lösning som inte löser det
grundläggande problemet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200302 § 11, 1 sida.
Riskbedömning och handlingsplan, låg- och mellanstadiet Djuråsskolan,
2020-03-11, 2 sidor.
Djuråsskolans arbetssituation, 2 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-02-24, 1 sida.
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§ 26
Översyn ledningsorganisation (BUN/2020:14)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En grupp bestående av fackliga representanter, personalavdelningen och
chefer utgör den arbetsgrupp som kommer att genomföra översynen.
Efter ett första möte kommer man gå vidare med en enkätundersökning
till alla chefer.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200302 § 12, 1 sida.
Översyn av ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen,
2020-02-20, 2 sidor.
Organisationsskiss barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-02-21, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-02-24, 1 sida.
Uppdrag, syfte, tidsplan och frågeställningar inför översyn.
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§ 27
Översyn av egentillsyn (BUN/2020:43)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information, översyn och syfte med egentillsyn och hur de ska genomföras
på kommunens skolor och förskolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-02-14, 1 sida.
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§ 28
Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2020 (BUN/2020:39)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2020.

Ärendebeskrivning
Den interkommunala ersättningen avser barn/elever som är gästande/placerade
i och från andra kommuner enligt skollagen kap 10 § 27 och kap 8 § 13.
Årskostnaderna är baserade på beräkning på 2020 års budget och volymer för
respektive verksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200302 § 13, 1 sida.
Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2020, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-02-13, 1 sida.
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§ 29
Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola
och pedagogisk omsorg 2020 (BUN/2020:38)
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
1.

Fastställa ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2020.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden för
verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och pedagogisk
omsorg 2020. Bidragsbeloppen inkluderar en kompensation på 3 % för
administration och ett särskilt momsbidrag om 6 % ingår för kompensation för
ingående moms. (SFS 2010:317).
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200302 § 14, 1 sida.
Ersättning till fristående aktörer 2020, 6 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-02-13, 1 sida.
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§ 30
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år
gamla och inte besvarade (BUN/2020:54)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Översända redovisningen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska nämnden redovisa
de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år.
I dagsläget har nämnden inga motioner eller medborgarförslag som inte
besvarats inom ett år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-05, 1 sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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§ 31
Rapporter (BUN/2020:33, BUN/2020:35, BUN/2020:36, BUN/2020:45,
BUN/2020:46, BUN/2020:48)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Prislista för gymnasiet 2020 – Gymnasialt samarbete (Gysam)
Underlag
Protokoll Gysam styrgrupp, Falun Borlänge-regionen, 2 sidor.
Prislista Gysam 2020, 1 sida.
Prislista friskolor Gysam 2020, 1 sida.
Dnr: BUN/2020:35
2. Egentillsyn IM, SFI, Vux
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.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-02-27, 1 sida.
Rapport från egentillsyn IM/vux, 2020-01-21, 6 sidor.
Dnr: BUN/2020:48
3. Namninsamling – för en prioritering av ny skola och förskola i Bäsna
Underlag
Namninsamling – för en prioritering av ny skola och förskola i Bäsna,
2020-02-10, 16 sidor.
Dnr: BUN/2020:36
4. Bokslut 2019 Barn- och utbildningsnämnden
Underlag
Bokslut 2019 Barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor.
Dnr: BUN/2020:33
Justerare
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5. Gymnasieval 2020
Ärendebeskrivning
Till den första preliminära ansökan till höstens gymnasieutbildningar är det
105 elever från åk 9 som lämnat in en förstahandsansökan.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-03, 1 sida.
Åk 9 Djuråsskolans val till gymnasiet 2020, 1 sida
Gymnasieval åk 9 2020 Mockfjärd, 4 sidor.
Dnr: BUN/2020:45
6. Stickprovsundersökning arbetstidschema vårdnadshavare
Ärendebeskrivning
Placeringshandläggare har genomfört ett stickprov i november 2019 över
barns vistelsetider i förskolan och jämfört det med de arbetstider
vårdnadshavare uppgivit. Ett brev har skickats till 36 familjer. 33 familjer
har svarat. Sammanställning har gjorts och rektorer har fått kommentera
sina områdens resultat. Frågeställning har varit om kan se att man hämtar
senare än vad som är skäligt mot arbetstid + restid.
Bedömning
Några slutsatser: Rapporterade schematider är väl tilltagna mot restiden från
arbete, men man vet ju inte om man reser med egen bil, samåker eller reser
kollektivt. Någon enstaka har lagt in tid och lämnat barnet på förskolan,
även om vårdnadshavaren varit ledig. Någon enstaka har ett stort avvikande
arbetstidsschema gentemot barnens schematider. Det har varit svårt att ta in
arbetstidsschema från egen företagare. Vi har barn som går 50 tim./vecka,
må – fr kl. 7 – 17. Av 33 inlämnade svar så är det ca 24 % som inte följer
våra riktlinjer. Det vill säga lämnar inte korrekta uppgifter avseende den
egna arbetstiden och restid. Det motsvarar 7–8 personer.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-03, 1 sida.
Dnr: BUN/2020:46
7. Modersmålsundervisning
Underlag
Information om modersmålsundervisning i Gagnefs kommun, 2020-03-12, 2 sidor.
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Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-02-28, 2 sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling (nr 4)
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§ 32
Ordföranderapport (BUN/2018:264)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• Stängning av Vuxenutbildningen
• Hantering av skola/förskola vid eventuell stängning
• Egentillsyn Björbo förskola inställt
• Kanaler för information om Coronavirus
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§ 33
Anmälan av utskottets protokoll (BUN/2020:4)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i
dagens protokoll.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-03-06, 1 sida.
Arbetsutskottet 2020-03-02, §§ 8-15
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§ 34
Anmälan av delegationsbeslut (BUN/2018:262)
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.
Delegationsbeslut
2-3, 8-9, 11-14/2020, Ansökan om skolskjuts
4-5/2020, Utökad tid
6-7/2020, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
10, 15/2020, Ansökan om inackorderingstillägg
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-02-27, 1 sida.
Redovisning av delegationsbeslut, 2020-02-27, en sida.
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§ 35
Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling –
skolelever och förskoleelever (BUN/2019:269)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna återrapporten av anmälan till huvudman om kränkande
behandling som förtecknas i dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap 10 §
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen
eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Rapporterade kränkningar
2020-01-28--2020-03-09
Djuråsskolan, antal: 3st
Syrholns skola, antal: 2st
Mockfjärdsskolan, antal: 1st
Bäsna förskola, antal: 1st
Regnbågens förskola, antal: 1st
Skattkistans förskola 1, antal: 1st
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-09, 1 sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2020-01-28--2020-03-09,
3 sidor.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
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§ 36
Delegation till förvaltningschef uppsägningstid förskola, familjedaghem
och fritidshem (BUN/2020:66)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Delegera till förvaltningschef att besluta om uppsägningstid för plats i
förskola, familjedaghem och fritidshem.

2.

Delegationen gäller fram till 2020-12-31.

Ärendebeskrivning
I kommunens riktlinjer för förskola, familjedaghem och fritidshem är
uppsägningstiden av plats två månader. Detta gäller även vid ett byte inom
kommunen mellan kommunal verksamhet och fristående. För att kunna göra
det enkelt att byta förskola inom kommunen, bör det kunna göras undantag
från uppsägningsregeln. Undantaget prövas av förvaltningschef och gäller
under en tidsperiod fram till 2020-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-11, 1 sida.
Underlag
Riktlinjer för förskola, familjedaghem och fritidshem, dnr BUN/2019:141.
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