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 2020-09-17 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 

Abbottsalen, Rydal, 17 sep kl. 08.30 – 18.20. Pauser 10:30-10:50, 

12:05-13:10 och 15.15-15.30.  

 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   

 M Elise Benjaminsson   

 S Jessica Rodén §§ 103 - 

116 

 S Daniel Fleck tjänstgör för Jessica Rodén (S) §§ 

98 - 102, tjänstgör för Jarl Krüger (SD) §§ 103 

- 116 

 

 S Bodil Wennerström  

 S Yasin Abbes §§ 98 - 110 

 S Helena Johansson tjänstgör för Petra Vogel (S)  

 C Ann-Christine Andreasson  

 L Egon Svensson tjänstgör för Niklas Herneryd 

(L) 

§§ 98 - 102 

 L Niklas Herneryd §§ 103 - 

116 

 M Lisa Ståhl Andersson tjänstgör för Anders Lin-

dahl (M) 

§ 98 – 107 

 KD Per-Åke Älvebrandt tjänstgör för Lisa Ståhl An-

dersson (M) 

§§ 108 - 

116 

 KD Rune Imberg  

 SD Natalia E Henriksson § 98 – 107 

 L Egon Svensson tjänstgör för Natalia E Henriks-

son (SD) 

§§ 108 - 

116 

 V Princella Lizarazu tjänstgör för Arthur Thiry (V) §§ 98 - 

102, § 105 

- 107 

 V Arthur Thiry §§ 103 - 

104 

    

Övriga närvarande   

Ej tjänstgörande ersättare SD Jarl Krüger (distansdeltagande) §§ 98 - 107 

 L Egon Svensson §§ 103 - 

107 

 KD Per-Åke Älvebrandt §§ 98 - 107 

 SD Jelina Kronberg Thomasdotter (distansdelta-

gande) 

§§ 98 - 107 

 V Princella Lizarazu §§ 103 - 

104 

    

Fackliga företrädare  
Sandra Strand Gustafsson, Lärarförbundet 

§ 98 - del 

av § 108 

    

Tjänstemän  Anna Brogren, nämndsekreterare  

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef   

  

Marie Wank, ekonom 

§ 98 – 104, 

§§ 106 - 

107 

  

Johan Höglund, ekonom 

§§ 98 – 

104, § 106 

- del av § 

108 

  
Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef 

§ 98 – del 

av § 103 
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  Caroline Billing, verksamhetschef  

  
Caroline Ekberg, verksamhetschef 

§ 98 – del 

av § 103 

  
Marie Tell, verksamhetschef 

§ 98 – del 

av § 103 

  Sara Dahlin, verksamhetschef §§ 98 - 107 

  Rickard Silva, samordnare samhällsskydd § 105 

  
 Malin Ankarstrand, enhetschef 

§§ 108 - 

110 

  Lena Ilhage, administrativ chef § 108  

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom del av § 

102 – del 

av § 103 

  Leo Rosenberg, utredare § 111 

    

Övriga närvarande  Arkitektbyrån Fredblad § 108 

    

    

Utses att justera Elise Benjaminsson 

  
Justeringens plats och tid Kinna 2020-10-01, kl. 13.00 

  

  

  

  

Underskrifter Sekreterare Anna Brogren   

     

     

 Ordförande Leif Sternfeldt 

    

     

 Justerare Elise Benjaminsson 
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 ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  

 
Instans Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2020-09-17 

 
Anslaget är publicerat 2020-10-01 - 2020-10-23 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

 Anna Brogren   

 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 

 

Förändring av ärendelistan § 98  

Anmälan och prövning av jäv § 99  

Uppföljning av nämndens föregående protokoll § 100  

Inledning: Nytt läsår och förvaltningens lägesbild § 101  

Se separat protokoll  § 102  

Se separat protokoll § 103  

Se separat protokoll § 104  

Skadegörelse på skolor § 105  

Lägesrapport arbetsmarknad och integration § 106  

Hemvist för Naturvårdslaget § 107  

Lägesrapport lokaler: Skene förskola (Lindäng), Kontor på Kun-

skapens hus, framtida inriktningsbeslut för Ängskolan 

§ 108 
 

Lägesbild pågående projekt ny grundsärskola § 109  

Förstudie Björketorps förskola och skola § 110  

Aktuella utredningar för huvudmannen § 111  

Information kring avvikelser: tillbud, kränkande behandling och 

klagomål 

§ 112  

Rapport från kontaktpolitiker § 113  

Aktuella händelser § 114  

Meddelanden § 115  

Delegationsbeslut § 116  
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§ 98/2020 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Ordningen på ärenden ändras. Ärenden 11-13 byter plats med ärenden 14-15. 
 

Dagens sammanträde 

 

Ordförande informerar om att ordningen på ärenden behöver ändras, med hän-

syn till föredragandes möjlighet att närvara vid olika tidpunkter. Ärenden 11-13 

byter plats med ärenden 14-15. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ändringarna av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

 

________________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

 2020-09-17 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 99/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 100/2020    

 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

Ärendet 
 

Nämnden följer upp föregående protokoll.  

 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 101/2020     

 

Inledning: Nytt läsår och förvaltningens lägesbild 
 
Ärendet 

Förvaltningen har analyserat aktuella frågor, möjligheter och utmaningar kopp-

lat till det nya läsåret. Förvaltningen ser att det är nödvändigt att höja standar-

den, så att fler elever går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Förvalt-

ningen har en målbild i detta, som behöver bli verklighet för att leva upp till sin 

egen vision och till sitt lagstadgade uppdrag. 

I arbetet mot dessa mål ingår resultatdialoger med rektorer, se över behörighet 

hos personal och behov av kompetensutveckling. Ett samlat grepp tas kring 

rektorers struktur, med gemensamt årshjul och ökade möjligheter för dialog 

och samverkan. Digitala verktyg införs som skall bidra till ökad effektivitet och 

kvalitet: en ny skolplattform, samt ett system för anmälan om tillbud, olyckor 

och kränkande behandling i skolorna. 

Förvaltningen ser tillbaka på en vårtermin med hög arbetsbelastning och riktar 

beröm och uppskattning till verksamhetschefer, rektorer och personal som ge-

mensamt fått verksamheterna att fungera. 

Vad gäller arbetsmarknad och integration har uppstartsarbetet under våren 

gett goda förutsättningar. Ny personal börjar i september och det operativa ar-

betet kommer att öka. 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

Ordförande framför nämndens tack till förvaltningschefen för informationen, 

och för det utförda arbetet. 

 

_______________ 
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§ 105/2020     

Skadegörelse på skolor 
 

Ärendet 

 

Det har, under de senaste månaderna, förekommit ovanligt mycket skadegö-

relse på skolor i kommunen. Nämnden får vid dagens sammanträde informat-

ion om problemens utbredning och olika alternativ på åtgärder.  

Ärendets behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har fått information i ärendet 

2020-09-03, § 49. 

Dagens sammanträde 
 

Samordnare samhällsskydd Rickard Silva redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

 

Nämnden ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Nämnden tackar för informationen. 

_______________ 
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§ 106/2020    Dnr 2020-3 600 

Lägesrapport arbetsmarknad och integration 
 

 
Ärendet 
 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig över en 

samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor. Vid dagens sammanträde får nämnden 

information om lägesrapport över arbetet med att starta upp den nya verksam-

heten. 

Under sommaren har enheten samordnat kommunens feriearbeten. Av totalt 

176 ansökningar resulterade 83 i feriearbetare hos olika förvaltningar. Samord-

ningen var särskilt utmanande i år, då pandemin gjorde att många sektorer fick 

uteslutas. En stor del av ferietjänsterna kunde omplaceras till Naturvårdslaget, 

vilket resulterade i ett antal upprustade naturområden i kommunen. Fyra hand-

ledare fick anställas för att det hela skulle kunna genomföras. 

Ekonomiska utfall och resultat av feriearbetarnas enkäter har analyserats, vil-

ket kommer utgöra underlag i nästa års förarbete, och genomförande, av ferie-

arbeten. 

 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

 

 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 107/2020    Dnr. 2020-140 600 

Hemvist för Naturvårdslaget 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Naturvårdslaget med dess verksamhet och personal övergår från och med 1 ja-
nuari 2021 till enheten för arbetsmarknad och integration vid Barn-och utbild-
ningsnämnden. 

 

 
Ärendet 
 
Barn-och utbildningsförvaltningen har undersökt personella resurser och ar-

betsuppgifter som är arbetsmarknads- eller integrationsnära, och som kan/bör 

ingå inom den nya enheten för arbetsmarknad och integration. En av de delar 

som identifierats är Naturvårdslaget, som idag delvis tillhör Teknik-och service-

förvaltningen. 

 

 
Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09, där följande beslut föreslås: 

Naturvårdslaget med dess verksamhet och personal övergår från och med 1 ja-

nuari 2021 till enheten för arbetsmarknad och integration vid Barn-och utbild-

ningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-

03, där följande beslut fattades: 

Arbetsutskottet noterar informationen. Förvaltningen uppdras att till nämndens 

nästkommande sammanträde lägga fram ett beslutsförslag, om att Naturvårds-

laget övertas av Barn-och utbildningsnämnden. 

 
Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och finner att 

så sker. 

_______________ 

Skickas till: 
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Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 

Verksamhetschef, Arbetsmarknad och integration 
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§ 108/2020     

Lägesrapport lokaler: Skene förskola (Lindäng), Kontor på 
Kunskapens hus, framtida inriktningsbeslut för Ängskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Informationen noteras. 

 

 

Ärendet 
 

Nämnden får vid dagens sammanträde en uppdatering kring pågående lokal-

projekt. Där ingår en ny förskola i Skene, där projektering är färdig, och planer 

på att bygga kontor i Kunskapens hus i hittills outnyttjade utrymmen.  

I november väntas nämnden fatta ett inriktningsbeslut för en ny skola i Skene, 

och nämnden får inför detta information om olika alternativ på tomter och sko-

lans/skolornas elevantal. Detta sätts i relation till befolkningsprognoser och 

andra parametrar. Inriktningsbeslutet kommer primärt att handla om val av 

tomt, storlek på byggnader, och elevantal. Den inkopplade arkitektbyrån pre-

senterar olika förslag på möjliga byggnationer. 

 
Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand och arkitektbyrån Fredblad redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

_______________ 
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§ 109/2020     

Lägesbild pågående projekt ny grundsärskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

Informationen noteras. 

 

 
Ärendet 

 

Nämnden får vid dagens sammanträde en redovisning av planer för kommu-

nens särskoleverksamhet, med dess fördelning på Lyckeskolan och den kom-

mande nya skolan i Skene. 

Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand och verksamhetschef Caroline Billing redogör för 

ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

_______________ 
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§ 110/2020    Dnr. 2020-133 600 

Förstudie Björketorps förskola och skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 
Barn-och utbildningsnämnden beställer från Teknik-och servicenämnden en för-
studie av om-, till- eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av skolan 
i Björketorp. Förstudien ska ske skyndsamt (utifrån Prioriteringsordning för lo-
kalinvesteringar, dnr BUN 2020-48041), så genomförandet av projektet kan 
ske så fort som möjligt.  
 
Förstudien bör innehålla olika förslag på lösningar samt kostnadsförslag och 
tidsplan för fortsatt projektering. 

 

 
Ärendet 

 
I Björketorp består åldersgruppen 1–5 år av 15 fler barn än vad prognoser tidi-

gare pekat på. Detta beror på att det dels har fötts fler barn på orten än vad 

det brukar göra, dels på grund av inflyttning. Denna ökning har snabbt åter-

speglats i situationen på Björketorp förskola, där antalet placerade barn är 

mycket fler än tidigare år och därmed mycket trångt. Även på skolan är det 

trångt eftersom förskolan behövt använda lokaler, som skolan tidigare använt, 

för att kunna ta emot det ökade antalet förskolebarn. 

 

Strukturen för Björketorps förskola och skola behöver ses över för att ta fram 

alternativ för nybyggnation och ombyggnation. Detta för att öka antal förskole-

platser och tillgodose behovet av lokaler för skolan, samt för att åstadkomma 

en ändamålsenlig förskola och skola som erbjuder en god lär- och arbetsmiljö.   

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24, där följande beslut föreslås: 

Barn-och utbildningsnämnden beställer från Teknik-och servicenämnden en för-

studie av om-, till- eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av skolan 

i Björketorp. Förstudien ska ske skyndsamt (utifrån Prioriteringsordning för lo-

kalinvesteringar, dnr BUN 2020-48041), så genomförandet av projektet kan 

ske så fort som möjligt.  

Förstudien bör innehålla olika förslag på lösningar samt kostnadsförslag och 

tidsplan för fortsatt projektering. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-

03, där följande förslag till beslut fastställdes: 

Barn-och utbildningsnämnden beställer från Teknik-och servicenämnden en för-

studie av om-, till-eller nybyggnation av förskolan och ombyggnation av skolan 

i Björketorp. 
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Dagens sammanträde 
 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och finner att 

så sker. 

_______________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden 

Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetschef, Förskola och grundskola F-6 

Rektor, Björketorps förskola 

Rektor, Björketorps skola 
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§ 111/2020     

Aktuella utredningar för huvudmannen 

Ärendet 
 
Nämnden får vid dagens sammanträde en lägesrapport kring förvaltningens ar-

bete med utredningar (klagomål, anmälningar till Skolinspektionen och anmäl-

ningar till Barn- och elevombudsmannen).  

 

Merparten av dessa ärenden rör på något sätt kränkande behandling och stöd-

frågor. Förvaltningen har från och med höstterminen ett digitalt system för att 

anmäla kränkande behandling på skolorna. Detta kommer förhoppningsvis re-

sultera i ett bättre underlag när det kommer till att reda ut kränkningsärenden.  

 

Man har märkt av en nedgång av externa anmälningar (t.ex. Skolinspektionen) 

sedan man upprättade klagomålsfunktionen. Funktionen har tillfört kommuni-

kation mellan kommunen och vårdnadshavare. 

 

Dagens sammanträde 
 
Utredare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 112/2020     

Information kring avvikelser: tillbud, kränkande behandling 
och klagomål 

Ärendet 
 
Enligt Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för hantering av avvikelser (till-

bud och olyckor, kränkande behandling och klagomål), skall en återrapporte-

ring ske två gånger om året. Återrapporteringen består i en statistisk samman-

ställning och viss analys.  

 

Flera av avvikelsetyperna utreds genom delegation till exempelvis rektorer. Hu-

vudmannen har dock ett ansvar i att hålla sig informerad, varför anmälningar 

till huvudmannen är av stor vikt. År 2019 konstaterades brister vad gäller att 

rapportera kränkande behandling och tillbud/olyckor. Anmälningsfrekvensen 

har varit tämligen låg, och statistiken har därmed inte bedömts som tillförlitlig. 

Förvaltningen har därför valt att införa ett digitalt system som förenklar anmäl-

ningsförfarandet. Målsättningen är att få igång anmälningsfrekvensen och där-

efter analysera tendenser. På längre sikt är målsättningen att identifiera brister 

i arbetsmiljö och/eller skolor som är i behov av stöd i sitt arbete mot kränkande 

behandling. Förvaltningen har inte närmare analyserat statistiken från VT-

2020, då den bedömts som ej tillförlitlig. 

 

 

Dagens sammanträde 
 
Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 
 

Nämnden tar del av informationen. 

 

_______________ 
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§ 113/2020  

Rapport från kontaktpolitiker 
 
Ärendet 
 

Ingen hade något att rapportera. 

 

________________ 
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§ 114/2020    

Aktuella händelser 
 
Dagens sammanträde 

 

Verksamhetschef Caroline Billing och förvaltningschef Mari Sandell Molander in-

formerar om aktuella händelser: 

• Corona/Covid-19. Skolorna har startat på samtliga håll. Gymnasiet har 

nu återgått till platsundervisning, från att ha distansundervisats under 

vårterminen. Viss oro har förekommit bland elever och personal över 

potentiell smittspridning. Man har infört så många åtgärder som möjligt 

för att be-gränsa smittspridning – de flesta logistiska så som flöden in 

och ut ur matsal, enkelriktade korridorer med mera. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 115/2020     

Redovisning av meddelanden 

 

1) Begäran om yttrande till Skolinspektionen rörande anmälan mot Bjällbo förskola och 

Fritslaskolan 2020-06-22, dnr 2020-107 606 

2) Beslut från Skolinspektionen om att överlämna anmälan mot Sätila förskola till Marks kom-

mun 2020-08-18, dnr 2020-130 63 

3) Beslut från Skolinspektionen om att överlämna anmälan mot Ängskolan till Marks kommun 

2020-07-13, dnr 2020-120 606 

4) Beslut från Skolinspektionen om att överlämna anmälan mot Ängskolan till Marks kommun 

2020-06-15, dnr 2020-106 606 

5) Beslut från Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Tingvallaskolan i 

Marks kommun 2020-06-25, dnr 2019-159 611 

6) Beslut från Skolinspektionen efter riktad tillsyn vid Tingvallaskolan i Marks kommun 2020-

06-25, dnr 2019-159 611 

7) Beslut från Barn- och elevombudet om föreläggande 2020-06-11, dnr 2020-52 606 

8) Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Torestorpskolan i Marks kom-

mun 2020-06-09, dnr 2020-99 026 

9) Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan avseende Stommenskolan i Marks 

kommun 2020-07-13, dnr 2020-79 606 

10) Beslut från Skolinspektionen om att överlämna anmälan avseende Sätilaskolan till Marks 

kommun 2020-06-08, dnr 2020-100 606 

11) Anvisning till delårsrapport 2020, 2020-06-18 dnr 2020-64 042 

12) Anvisning till nämndernas budgetunderlag 2021-2023 2020-06-25, dnr 2020-48 041 

13) Beslut om regler kring personalföreträdares närvarorätt 2020-07-17, dnr KS 2020-396 003 

14) Inbjudan till konferensen Mötesplats Agenda 2030 2020-06-22 

15) Information om ny personalföreträdare 2020-08-12 

16) KSAU § 194 2020 Tillfälligt avtal gällande skyddsutrustning 2020-08-19, dnr KS 2020-347 053 
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§ 116/2020     

Redovisning av delegationsbeslut 

 

1) Överklagan på avslag för tilläggsbelopp 2020-05-20 dnr 2020-73 6101-13 

2) Överklagan på avslag för tilläggsbelopp 2020-05-20  dnr 2020-73 6101-12 

3) Överklagan på beslut gällande skolskjuts 2020-08-20 dnr 2020-129 623 

4) Överklagan på beslut gällande skolskjuts 2020-09-02 dnr 2020-136 623-1 

5) Beslutsattest – vidaredelegation vad avser rätten att anställa m.m. 2020-08-06 t.o.m. 2020-

08-12 

6) Beslutsattest – vidaredelegation vad avser rätten att anställa m.m., 2020-06-11 

7) Beslutsattest – vidaredelegation vad avser rätten att anställa m.m., odaterad. 

8) Beslutsattest – vidaredelegation vad avser rätten att anställa m.m., 2020-09-02 

9) Beslutsattest – vidaredelegation vad avser rätten att anställa m.m. 2020-07-04 

10) Beslut om avgiftsfri placering på förskola för barn 2020-08-24 dnr 2020-137 63-1 

11) Beslut om avgiftsfri placering på förskola för barn 2020-06-26 dnr 2020-94 63-2 

12) Beslut om avgiftsfri placering på fritidshem för barn 2020-08-12 dnr 2020-126 636-1 

13) Beslut om avgiftsfri placering på fritidshem för barn 2020-06-23 dnr 2020-111 636 

14) Beslut om avgiftsfri placering på fritidshem för barn 2020-06-23 dnr 2020-110 636 

15) Beslut om utökad närvarotid för barn på förskola 2020-06-04 dnr 2020-127 606 

16) Beslut om avstängning från barnomsorg 2020-08-17 dnr 2020-131 63-1 

17) Beslut om avstängning från barnomsorg 2020-08-16 dnr 2020-131 63-2 

18) Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan 2020-07-01 dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, 

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

19) Beslut om mottagande i grundsärskolan 2020-07-01 dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, 

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

20) Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan 2020-07-01 dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, 

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

21) Beslut om mottagande i grundsärskolan 2020-07-01 dnr: hänvisning till Särskolans arkiv, 

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli 

22) Beslut om utdelning av stipendier från Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond 2020 2020-

08-03 dnr 2020-125 612-2 
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23) Anställningsavtal BUF alla tidsbegränsade månad 06-08/2020 

24) Anställningsavtal BUF alla tillsvidare månad 06-08/2020 

25) Överenskommelse med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-07-07 

dnr: 2020-7 605-11 

26) Överenskommelse med Kungsbacka kommun om placering i förskola 2020-07-07 

dnr: 2020-7 605-12 

27) Överenskommelse med Göteborgs stad om placering i förskola 2020-06-18 dnr: 

2020-8 605-10 

28) Överenskommelse med Borås stad om placering i förskola 2020-08-04 dnr: 2020-

30 605-4 

29) Överenskommelse med Borås stad om placering i förskola 2020-08-04 dnr: 2020-

30 605-5 

30) Överenskommelse med Varbergs kommun om placering i förskola 2020-06-09 dnr: 

2020-65 605-7 

31) Överenskommelse med Varbergs kommun om placering i förskola 2020-06-09 dnr: 

2020-65 605-8 

32) Överenskommelse med Varbergs kommun om placering i förskola 2020-08-24 dnr: 

2020-65 605-9 

 

 

 

 

 

 


