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Anmälningar
 UN2021/263-1
 UN2021/71-45
 UN2021/265-1
 UN2021/269-1
hälsovanor
 UN2021/71-47
 UN2020/334-3

Information till kommuner angående vaccination i skolor
20220922 Noteringar smittskydd - skola
Statsbidrag gällande maxtaxa 2022,
VB: Information från Folkhälsomyndigheten om Skolbarns
Mötesanteckningar 2021-09-29
Beslut 2021-715
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-21
1 (1)
Dnr :UN2021/168-3
Utbildningsförvaltningen
Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se
Utbildningsnämnden

Information resursfördelningsmodell
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen
Ärendet
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen. Alla barn och elever, oberoende av geografisk hemvist och sociala och
ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet samt att utbildningen ska
vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.
Bidraget till fristående förskoleklass, grundskolor, förskolor och fritidshem ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för
bidraget.
Utbildningsnämnden beslutade 210419 att remittera ett initiativärende om strukturtillägg till
förvaltningen för att beredas och belysa.
Förvaltningsekonom Lisa Johansson presenterar förvaltningens arbete med reviderad
resursfördelningsmodell på nämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, information resursfördelningsmodell 2021-09-21
Skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen
Annelie Fischer
Utbildningschef

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se
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5. Utredningsuppdrag, samtliga nämnder
behöver effektivisera sina verksamheter med
3,5 procent fram till 2023 UN2021/106
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-28
1 (2)
Dnr :UN2021/106-3
Utbildningsförvaltningen
Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se
Utbildningsnämnden

Utredningsuppdrag, samtliga nämnder behöver effektivisera
sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2020-11-12 § 142 beslutat om att ge samtliga nämnder ett
utredningsuppdrag om behov av att effektivisera verksamheterna med 3,5 procent fram till 2023.
Effektivisering ska primärt ske genom goda exempel från liknande kommuner med lägre
verksamhetskostnader, genom effektivare inköpshantering samt genom att tillvarata digitaliseringens
möjligheter.
Utbildningsnämnden har 2020-12-14 § 74 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att
• Redovisa och presentera en rapport för hur Utbildningsnämndens ansvarsområden ekonomiskt
ligger till i förhållande till riket, regionen, kommungruppen och nettokostnadsavvikelser. Jämföra
skolformer och kultur/fritid med likvärdiga kommuner samt kommuner i samverkansregionen för att
se på goda exempel med lägre kostnader och goda resultat i lärandet. En presentation för
Utbildningsnämnden skedde på sammanträdet i april.
•För utbildningsnämnden presentera åtgärder och konsekvenser av en ökad besparing inför 2022 på
sammanträdet i oktober 2021.
Ekonomiska förutsättningar
Effektiviseringskravet på 3, 5 % motsvarar ca 10 miljoner för Utbildningsnämnden. Omräknat i
tjänster så motsvarar 10 miljoner ca 20 tjänster.
Barnkonsekvensanalys
En minskning av antalet lärare, förskollärare och barnskötare innebär färre vuxna och större grupper i
förskola, skola och fritidshem. Stora klasser eller barngrupper ger sämre förutsättningar för att stötta
och utmana barns lek och lärande.
Bedömning
Utbildningsförvaltningen har presenterat jämförelser med billigare kommuner och sett på likheter och
skillnader. Förskolan ligger i paritet med nettokostnaden och avvikelsen är 0. Fritidshemmet har en
avvikelse mot nettokostnad som motsvarar 2 miljoner för högt likaså grundskolan. Gymnasieskolan
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däremot har en nettoskostnadsavvikelse på – 4miljoner kronor. Utifrån det så är förvaltningens
nettokostnadsavvikelse 0 kronor på totalen.
Uppdraget var att jämföra med kommuner med lägre kostnader. Förvaltningen har sett på
grundskolan och jämfört med bl.a. Härryda, Alingsås och Partille. Bollebygd är dyrare än de
kommunerna inom undervisning, lärverktyg, elevhälsa och skolskjuts. Som exempel, Härryda
kommun har en skolskjutskostnad per elev på 1923 tkr för 2020, Bollebygds kostnad uppgick till 5606
tkr per elev.
Beslutsunderlag
 Utredningsuppdrag Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5
procent fram till 2023, tjänsteskrivelse 2021-09-28
Skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer
Utbildningschef

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se
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6. Initiativärende (S) om fördelning av del av
nämndens överskott UN2021/260
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-28
1 (2)
Dnr :UN2021/260-3
Utbildningsförvaltningen
Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se
Utbildningsnämnden

Initiativärende (S) om fördelning av del av nämndens
överskott
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att avslå initiativärendet.
Ärendet
Socialdemokraterna gm Ulf Rapp och Christina Hein lämnade på Utbildningsnämndens sammanträde
210920 ett initiativärende. De yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till inom
verksamhetsområdet i Bollebygd av överskottet fördela 800kkr, Töllsjö 400kkr och Olsfors 400kkr dit
förvaltningen anser behov finnas. Utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att
bereda initiativärendet och återkomma vid nästa nämndssammanträde.
Ekonomiska förutsättningar
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott på helår 3200 tkr. Överskottet härrör främst från
grundsärskolans buffert. Den buffert som Utbildningsnämnden lagt för elever som ev. blir mottagna
under året.
Enligt kommunens styrdokument skall i de fall nämndernas preliminära ramar innehåller delar som
justeras genom volymtillskott baserat på befolkningsprognoser, dessa uppdateras med senast kända
prognoser vid varje budgetbeslut. I de fall det faktiska befolkningsutfallet understiger prognos
förväntas nämnden leverera ett överskott som motsvarar skillnaden mellan prognos och faktiskt
utfall. Mot bakgrund av denna hantering är det av stor vikt att respektive nämnd aktivt följer
befolkningsutvecklingen och vid behov vidtar åtgärder. Uppdatering mot befolkningsutfallet kommer
att göras i oktober.
Bedömning
Med anledningen av skrivningen i kommunens styrmodell anser förvaltningen inte att nämnden kan
fördela delar av ett prognosticerat överskott. Den preliminära uppdateringen per augusti visar att
Utbildningsnämnden har färre barn i förskolan, färre elever i grundskolan, fritidshem och gymnasium
samt fler elever i grundsärskolan. Sammantaget förväntas då utbildningsnämnden preliminärt leverera
ett överskott på 4 700 tkr.
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Beslutsunderlag
 Initiativärende (S) om fördelning av del av nämndens överskott, tjänsteskrivelse 210928
 Initiativärende (S) om fördelning av del av nämndens överskott, protokollsutdrag 210920
 Initiativärende Socialdemokraterna Bollebygd, 210920

Skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer
Utbildningschef

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-20

§52

UN2021/260

Initiativärende (S) om fördelning av del av nämndens öveskott
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda initiativärendet och
återkomma vid nästa nämndssammanträde.
Ärendet
Ulf Rapp (S) och Christina Hein (S) lämnar in ett initiativärende med följande lydelse:
Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 3200 kkr för 2021. Detta efter att åtgärder
tagits fram för budget i balans då uppföljningsrapport per april visade underskott på 4200kkr.
Verksamheterna sliter hårt och Socialdemokraterna i Bollebygd vill på detta sätt ge tillbaka en del
av överskottet som sparats in.
*Socialdemokraterna i Bollebygd yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till inom
verksamhetsområdet i Bollebygd av överskottet fördela 800kkr, Töllsjö 400kkr och Olsfors
400kkr dit förvaltningen anser behov finnas.
Bollebygd 2021-09-20
Socialdemokraterna i Bollebygd
Ulf Rapp
Christina Hein
Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om initiativärendet kan antas och finner att så sker.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om förvaltningen ska få i uppdrag att bereda
ärendet och återkomma vid nästa sammanträde. Ordförande finner att förvaltningen ska få i
uppdrag att bereda ärendet och återkomma vid nästa sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page
Page12
1 of
of124

Initiativärende
Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 3200 kkr för 2021. Detta efter att åtgärder
tagits fram för budget i balans då uppföljningsrapport per april visade underskott på 4200kkr.
Verksamheterna sliter hårt och Socialdemokraterna i Bollebygd vill på detta sätt ge tillbaka en del av
överskottet som sparats in.

*Socialdemokraterna i Bollebygd yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till inom
verksamhetsområdet i Bollebygd av överskottet fördela 800kkr, Töllsjö 400kkr och Olsfors 400kkr dit
förvaltningen anser behov finnas.

Bollebygd 2021-09-20
Socialdemokraterna i Bollebygd
Ulf Rapp
Christina Hein
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7. Sammanställning av klagomål januari –
oktober 2021 UN2021/266
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-29
1 (1)
Dnr :UN2021/266-1
Utbildningsförvaltningen
Eva Westlund | Utvecklingsledare/utredare
0734-64 72 02 | eva.westlund@bollebygd.se
Utbildningsnämnden

Sammanställning av klagomål januari – oktober 2021
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen
Ärendet
Under 2021 har det inkommit sju klagomål till förvaltningen. Sex av dessa är från vårdnadshavare och
ett från elev. Ett ärende är från vårdnadshavare med barn på Odensgårdens förskola, ett ärende gäller
Bollebygdskolan F-4, två för Bollebygdskolan 4-6, två för Bollebygdskolan 7-9 samt ett för
Örelundskolan.
Barnkonsekvensanalys
Elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl skolpersonal,
rektor som huvudman. Detta för att garantera elevens möjlighet att påverka och peka ut brister i
utbildningen. Om huvudmannen har en välfungerande klagomålshantering leder detta till att
problemen kan lösas så snabbt som möjligt och så nära eleven som möjligt.
Beslutsunderlag
 Sammanställning av klagomål, januari – oktober 2021, Tjänsteskrivelse 2021-09-29
 Sammanställning av klagomål, Bilaga 1, 2021-09-29

Skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Eva Westlund

Förvaltningschef

Utvecklingsledare/utredare

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se
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Dnr: UN2021/31

Handläggare

Eva Westlund

Sammanställning av klagomål 2021 jan-okt
Vårterminen
UN dnr

Klagande

Enhet

Klagomålet avser

Brist?

åtgärder

Inkom
datum

2021/33

Elev

BB 7-9

Genomförande av restriktioner
under pandemi

Nej

2021-02-04 2021-02-22

2021/170 Vårdnadshavare

BB 4-6

Särskilt stöd

Nej

2021/178 Vårdnadshavare

BB F-3

Särskilt stöd med resursperson

Nej

2021/179 Vårdnadshavare

ÖR

Nej

2021/222 Vårdnadshavare

BB 7-9

2021/238 Vårdnadshavare
2021/253 Vårdnadshavare

BB 4-6

Brist på vikarier resulterade i att
VH fick hämta barn (med diabetes)
tidigare från fritidshem
Elev som åker buss till skolan från
Olsfors kommer dagligen för sent
då bussen har ändrat sina tider
Särskilt stöd

Samtal med elev för att förtydliga
rekommendationer från FHM. Enkät till
eleverna
Samtal med VH. Dialogen med ansvarig
rektor fortsätter. Erbjuden omvänd
integrering på grundsärskolan i aug.
Samtal med VH där rektor redogjort för
organisation till hösten med hänsyn till
aktuell elev
Redogörelse för vidtagna åtgärder sedan
barnet bekräftats med diabetes. Även läget
gällande aktuell dag under rådande pandemi.
Västtrafik ändrar körschema så att elev
kommer i tid till skolan

Nej

SIP-möte och fortsatt samtal med VH

2021-09-01 2021-09-10

Avbruten inskolning pga hög
personalfrånvaro

Nej

Bollebygds kommun fortsätter söka vikarier
till verksamheterna

2021-09-15 2021-09-21
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8. Hantering av skolskjuts för placerade barn
och andra med särskilda behov UN2021/259
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-30
1 (3)
Dnr :UN2021/259-1
Utbildningsförvaltningen
Teresia Granlund | Utvecklingsledare
0734-64 72 10 | teresia.granlund@bollebygd.se
Utbildningsnämnden

Hantering av skolskjuts för placerade barn och andra med
särskilda behov
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Under vårens samverkansmöten med utbildningsförvaltningen har bland annat frågan om hur vi
säkerställer obruten skolgång för placerade barn diskuterats utifrån socialförvaltningens arbete med
kortare placeringar. I de flesta fall placeras barn i jour-/familjehem som ligger långt ifrån kommunen
och då skrivs barnet som huvudregel in i skolan på placeringsorten. Det händer dock att barn placeras
i hem som ligger så pass nära kommunen att det är möjligt för barnet att gå kvar i samma skola som
innan placeringen. Utifrån barnets bästa kan det i dessa situationer vara lämpligt att låta barnet gå kvar
i skola i Bollebygd men det kan då krävas skolskjuts för att det ska vara praktiskt möjligt. Det är inte
möjligt att ange några absolut gränser för hur långt avståndet ska vara för att det inte är lämpligt att
barnet går kvar i samma skola som innan placeringen då det beror på barnets ålder och mognad samt
övriga behov.
I Bollebygds kommun är det utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjuts, både i prövning av
ansökan, utförande och kostnader. Skolskjuts kan beviljas barn enligt skollagen och ges då om
avståndet till närmaste skola överstiger vissa gränsvärden. Avståndet beräknas mellan barnets
folkbokföringsadress och beräknas endast till den närmaste skolan. Det innebär att barn som placeras
utanför hemmet för kortare tid och som därför inte folkbokförs inte kan beviljas skolskjuts av
utbildningsnämnden. Även om folkbokföring sker kan skolskjuts sällan beviljas i dessa fall då det
sannolikt finns skolor inom kortare geografiskt avstånd.
I undantagsfall händer det att en familj av socialnämnden anvisas ett boende som innebär att barn i
grundskoleåldern behöver byta skola. I vissa fall kan det finnas särskilda skäl som innebär att ett eller
flera barn även fortsatt bör gå i den tidigare skolan. Utbildningsnämnden kan inte bevilja skolskjuts i
dessa ärenden.
Under samverkansmöten har förvaltningarna sett att det är möjligt att ovan beskrivna situationer
gemensamt genom att enhetschef IFO barn och unga bedömer behovet av skolskjuts i aktuella
ärenden och förmedlar detta till utsedd kontakt på utbildningsförvaltningen som ombesörjer den
praktiska hanteringen och utförandet. Utbildningsförvaltningen intern fakturerar sedan
socialförvaltningen för kostnader som uppstått med anledning av skolskjutsen.
För att socialnämnden ska bedöma att det är lämpligt med skolskjuts som betalas av nämnden krävs
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Under vårens samverkansmöten med utbildningsförvaltningen har bland annat frågan om hur vi
säkerställer obruten skolgång för placerade barn diskuterats utifrån socialförvaltningens arbete med
kortare placeringar. I de flesta fall placeras barn i jour-/familjehem som ligger långt ifrån kommunen
och då skrivs barnet som huvudregel in i skolan på placeringsorten. Det händer dock att barn placeras
i hem som ligger så pass nära kommunen att det är möjligt för barnet att gå kvar i samma skola som
innan placeringen. Utifrån barnets bästa kan det i dessa situationer vara lämpligt att låta barnet gå kvar
i skola i Bollebygd men det kan då krävas skolskjuts för att det ska vara praktiskt möjligt. Det är inte
möjligt att ange några absolut gränser för hur långt avståndet ska vara för att det inte är lämpligt att
barnet går kvar i samma skola som innan placeringen då det beror på barnets ålder och mognad samt
övriga behov.
I Bollebygds kommun är det utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjuts, både i prövning av
ansökan, utförande och kostnader. Skolskjuts kan beviljas barn enligt skollagen och ges då om
avståndet till närmaste skola överstiger vissa gränsvärden. Avståndet beräknas mellan barnets
folkbokföringsadress och beräknas endast till den närmaste skolan. Det innebär att barn som placeras
utanför hemmet för kortare tid och som därför inte folkbokförs inte kan beviljas skolskjuts av
utbildningsnämnden. Även om folkbokföring sker kan skolskjuts sällan beviljas i dessa fall då det
sannolikt finns skolor inom kortare geografiskt avstånd.
I undantagsfall händer det att en familj av socialnämnden anvisas ett boende som innebär att barn i
grundskoleåldern behöver byta skola. I vissa fall kan det finnas särskilda skäl som innebär att ett eller
flera barn även fortsatt bör gå i den tidigare skolan. Utbildningsnämnden kan inte bevilja skolskjuts i
dessa ärenden.
Under samverkansmöten har förvaltningarna sett att det är möjligt att hantera ovan beskrivna
situationer gemensamt genom att enhetschef IFO barn och unga bedömer behovet av skolskjuts i
aktuella ärenden och förmedlar detta till utsedd kontakt på utbildningsförvaltningen som ombesörjer
den praktiska hanteringen och utförandet. Utbildningsförvaltningen intern fakturerar sedan
socialförvaltningen för kostnader som uppstått med anledning av skolskjutsen.
För att socialnämnden ska bedöma att det är lämpligt med skolskjuts som betalas av nämnden krävs
att barnets behov har uppstått på grund av ett beslut från socialnämnden och det är endast i syfte att
möjliggöra fortsatt skolgång i skola där barnet har gått fram till och med flytten. Enskilda barn och
familjer som omfattas av detta beslut behöver inte ansöka om skolskjuts hos socialnämnden utan
frågan prövas som ett led i placeringsbeslut eller annat beslut som leder till en flytt. Bedömningen av
om skolskjuts är lämpligt går inte att överklaga då det inte är ett beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (SoL). Som huvudregel fattas inte ett separat beslut om skolskjuts hos
socialnämnden, om den enskilde begär ett formellt beslut i frågan ska dock sådant ges och då skrivs
beslutet som stöd enligt 4 kap. 2 § SoL. Enhetschef föreslås få delegation att fatta beslut om
skolskjuts för placerade barn och andra med särskilda behov enligt beskrivningen i denna
tjänsteskrivelse.
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Ekonomiska förutsättningar
I nuläget finns inget barn där det är aktuellt med skolskjuts genom socialnämnden, det hör till
undantagsfall och kostnaderna beräknas bli låga.
Barnkonsekvensanalys
Barnens bästa har gett upphov till frågan och det är barnets bästa som ska vara avgörande i varje
enskild bedömning. Inga barn har tillfrågats direkt inför detta beslut det är dock vanligt
förekommande att barn som placeras uttrycker en önskan om att inte byta skola. I de enskilda
bedömningarna kommer barnen att tillfrågas om sina önskemål och dessa kommer ges mycket stor
vikt, som huvudregel kommer socialförvaltningen inte att gå emot barnets önskemål i skolfrågan.
Beslutsunderlag
Hantering av skolskjuts för placerade barn och andra med särskilda behov, tjänsteskrivelse 2021-0920
Skickas till
Handläggare

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Teresia Granlund

Förvaltningschef

Utvecklingsledare
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Utbildningsförvaltningen
Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se
Utbildningsnämnden

Information om intern kontroll
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Ärendet
En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Varje
nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Nämnderna skall i enlighet med reglemente för Intern kontroll årligen som en del i
verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan. Planen ska minst innehålla:
•Kontrollområde
•Kontrollmetod
•Risk- och väsentlighetsbedömning utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys
•Ansvarig för kontrollen
•När rapportering ska ske och till vem
Utvecklingsledare Teresia Granlund informerar om grunderna för intern kontroll och presenterar
arbetsmetod för att ta fram en internkontrollplan för 2022 på nämndens sammanträde i november.
Bedömning
Det primära syftet med internkontrollen är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen
uppfylls samt att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Det är en kontroll av
efterlevande av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
Beslutsunderlag
 Information om intern kontroll, tjänsteskrivelse 2021-10-05
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen
Annelie Fischer
Utbildningschef
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Bollebygd, 2021-10-06

Redovisning av delegeringsbeslut
Utbildningsnämnden har överlämnat sin beslutanderätt till utskott. Förtroendevalda och
tjänstemän i kommunen enligt utbildningsnämndens antagna delegeringsordning 18 mars 2019.
Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att
utbildningsnämnden ska ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan
utbildningsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor och beslut finns tillgängliga
hos utbildningsförvaltningen.
Utbildningschef
2021-09-09 Yttrande till SI anmälan Bollebygdskolan 7-8, UN 2021/163
Rektor Bollebygdskolan 7-9
2021-09-10 Beslut om rätt att slutföra skolgång, UN 2021/247
Rektor Bollebygdskolan 4-6
21-08-17 Beslut om omvänd integrering grundsärskola, 2 beslut, PMO
Skolskjutshandläggare
2021-07-01 Beslut om skolskjuts, 24 beslut, UN 2021/177
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