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Sammanträdesdatum
2022-11-23

Barn- och utbildningsnämnd

Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, 2022-11-23 kl 14:00 – 16:26

Ajourneringar

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista på sida 2
Ersättare
Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Ylva Winther, skolchef
Maria Bjelkhed, verksamhetschef medicinsk elevhälsa
Sandra Malmqvist, förvaltningsekonom
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare

Justerare Johan Olsson

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 153-§ 170
Gustav Weingartshofer

Ordförande
Thomas Jarlhamre

Justerare
Johan Olsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2022-11-23

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-30 Datum då anslaget tas ned 2022-12-22

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift
Digital justering

Gustav Weingartshofer

Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska 
underskrifterna redovisas på protokollets sista sida 
samt noteras på respektive sida. 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro § § §
Namn Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

Lars Pettersson (C) X
Putte Grötting (C) X
Lars Andersson (C) X
Linda-Marie Sjögren (C) X
Thomas Jarlhamre (M) X
Joakim Rooth (M) Beatrice Nyman (KD) X
Per Johansson (SiV) X
Johan Olsson (S) X
Inga-Lill Eriksson (S) X
Jimmy Jonasson (SD) X
Nina Johansson (SD) X

Ersättare

Sara Lövhall (C) X
Hans Petersson (C) X
Tomas Bennetoft (M) X
Elin Edfelt Laage (SiV) X
Beatrice Nyman (KD) X
Magnus Jansson (L) X
Carina Nilsson (S) X
Matilde Konglevoll (V) X
Jonas Bönfors (SD) X
Stefan Byqvist (SD) X
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Ärendelista
§ 153 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 5
§ 154 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 6
§ 155 Dnr

Information: Redovisning av ELSA...................................................... 7
§ 156 Dnr BUN/2022:622

Ekonomisk uppföljning efter oktober.................................................... 8
§ 157 Dnr BUN/2022:618

Budgetförslag 2023 sammanslagning av skolenheter......................... 9
§ 158 Dnr

Budgetförslag 2023 Arbetsmarknadsenheten feriepraktik och 
föreningsbidrag.................................................................................. 11

§ 159 Dnr
Budgetförslag 2023 Övergång till semestertjänster........................... 12

§ 160 Dnr BUN/2022:539
Läsårstider 2023/2024....................................................................... 13

§ 161 Dnr BUN/2022:534
Sammanträdesdagar 2023................................................................ 14

§ 162 Dnr BUN/2022:257
Ansökan om tilläggsbelopp från Långseruds friskola........................ 15

§ 163 Dnr BUN/2022:351
Ansökan om tilläggsbelopp för Värmskogs friskola........................... 16

§ 164 Dnr BUN/2022:491
Motion om Kulturskolans möjlighet att undervisa på skoltid.............. 17

§ 165 Dnr BUN/2022:490
Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och 
lekområde.......................................................................................... 18

§ 166 Dnr
Anmälan av delegationsbeslut........................................................... 19

§ 167 Dnr  
Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 20

§ 168 Dnr B2, 
Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning........................... 21

§ 169
Anmälda handlingar........................................................................... 22

§ 170 Dnr
Övrig information............................................................................... 23
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§ 153 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Johan Olsson (S) utses till protokolljusterare.

Beslut
Johan Olsson (S) utses till protokolljusterare.

____________________
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§ 154 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för dagens föredragningslista innehåller tillägg med 
paragraf 158 § och 159 §.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Dagens föredragningslista med tillägg fastställs.

Beslut
Dagens föredragningslista med tillägg fastställs.

______________________
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§ 155 Dnr 

Information: Redovisning av ELSA

Ärendebeskrivning
Maria Bjelkhed, verksamhetschef medicinsk elevhälsa, redovisar ELSA. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
informationen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

__________________
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§ 156 Dnr BUN/2022:622

Ekonomisk uppföljning efter oktober

Ärendebeskrivning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 3 
mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen 
med 9,6 mnkr efter oktober. Överskott finns främst för personalkostnader 
och bufferts som ännu ej använts. 
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning för barn- och 
utbildningsnämnden oktober.
Ekonomisk rapport efter oktober 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden godkänner den 
ekonomiska uppföljningen efter oktober 2022.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen 
efter oktober 2022.

____________________
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§ 157 Dnr BUN/2022:618

Budgetförslag 2023 sammanslagning av skolenheter

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tingvallaskolan, 
Värmlandsbro skola och Botilsäters skola slås ihop till en skolenhet. Detta 
skulle innebära att kvaliteten på undervisningen höjs genom att 
undervisningen kan bedrivas med behöriga lärare inom samtliga ämnen och 
årskurser för alla elever. Undervisningen skulle bedrivas i A-form vilket 
också påverkar kvaliteten i undervisningen. 
Genom att samla elever till en enhet medför det även att mer resurser kan 
riktas till eleverna och att tillgängliga resurser används mer effektivt.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om sammanslagning av skolenheter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte gå 
vidare med förslaget.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte gå vidare med förslaget.

________________

Protokollsanteckning
Matilde Konglevoll inkommer med en protokollsanteckning:
”Under Budgetförslag 2023 la förvaltning fram ett besparingsförslag som 
innebar bland annat att skolorna i Botilsäter och Värmlandsbro skulle läggas 
ned.
Majoriteten i nämnden indikerade direkt att de röstade ned det förslaget, 
samtidigt som förvaltningen klargjorde att det utom dessa besparingsförslag 
så finns det bara möjligt att göra ekonomiska besparingar genom att säga upp 
personal.
BUN är under stor ekonomisk press vilket gör att något måste göras, men 
under de sista åren har förvaltningen redan gjort en del besparingen genom 
uppsägelser av personal.
Samtidigt får vi stadiga rapporter från rektorerna om att det behövs mera 
personal och från förvaltningen får vi gång på gång varningar om att Säffle 
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kommun inte uppfyller lagens krav om att ge alla eller det stöd de behöver 
för att klara av skolan.
Majoriteten har gång på gång röstade ned förslag om nedläggning av 
Botilsäter och nu Värmlandsbro, men majoriteten har inte lämnad något 
förslag på hur förvaltningen ska kunna göra besparingar på ett sett som kan 
försvaras pedagogisk och didaktisk. Detta efterlyste jag under nämndens 
sammanträdande 23112022.
Vi kan inte driva BUN på hoppet om att flera barn ska komma till Botilsäter 
och vi kan inte nöja oss med att kommunstyrelsen nedprioriterar BUN.
Därför föreslog jag att vi, dvs alla politiker som har uppdrag i BUN ska 
samlat möte kommunstyrelse och gör det tydligt att vi inte kan ta ansvar för 
driften av BUN under de nuvarande ekonomiska förutsättningarna och att 
kommunstyrelsen behöver snarast se till att BUN för ytterliga ekonomiska 
medlar.
Det är mitt hopp och förväntning att majoriteten tar sitt ansvar och 
återkommer med ett positivt svar till mitt förslag.”
Matilde Konglevoll
Ledamot BUN
Vänsterpartiet i Säffle
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§ 158 Dnr 

Budgetförslag 2023 Arbetsmarknadsenheten 
feriepraktik och föreningsbidrag

Ärendebeskrivning
Inför budgetåret 2023 står barn- och utbildningsförvaltningens 
arbetsmarknadsenhet med ofinansierade ansvarsposter och kostnader för 
feriepraktik och lönebidrag till föreningar. 
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
att tillföra medel för att finansiera kostnaderna för lönebidrag till föreningar, 
samt feriepraktik till barn- och utbildningsförvaltningen och 
arbetsmarknadsenheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande arbetsmarknadsenheten feriepraktik och föreningsbidrag

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Fullt ut finansiera arbetsmarknadsenhetens fortsatta arbete med 2,15 
Mkr för lönebidrag.

2. Fullt ut finansiera arbetsmarknadsenhetens feriepraktik med 1 Mkr

_________________
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§ 159 Dnr 

Budgetförslag 2023 Övergång till semestertjänster

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det finns möjligheter med 
förslaget att yrkeslärare byter regelverk. Ett sådant arbete behöver ta tid, 
risker och konsekvenser på kort och lång sikt behöver analyseras och 
samverkas med fackliga parter. 
Därför bör ett byte av regelverk för yrkeslärare vid Herrgårdsgymnasiet i 
första hand utredas och ske på längre sikt. En framtida övergång sker 
lämpligast vid ett läsårs start för att arbetsgivaren inte ska stå med en skuld 
för intjänade ferielöner.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande övergång till semestertjänster

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger Barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att fortsätta utreda en övergång till regelverk för semestertjänst för 
yrkeslärare vid Herrgårdsgymnasiet.

__________________
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§ 160 Dnr BUN/2022:539

Läsårstider 2023/2024

Ärendebeskrivning
Huvudmannen ska varje år fatta beslut om höst- och vårterminens början och 
slut. Verksamheten har sedan möjlighet att planera in högst fem arbetsdagar 
för personalen inom ramen för terminstiderna. 
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande läsårstider 2023-2024, 22-10-28.
Läsårstider och lärarpersonalens arbetsår 2023-2024, 22-11-04.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget om läsårstider 2023-
2024.

_______________
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§ 161 Dnr BUN/2022:534

Sammanträdesdagar 2023

Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla 
nämnder planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också 
möjlighet att se över och göra prioriteringar utifrån 
sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är att planeringen ska vara lätt 
att följa och förstå för både tjänstemän och politiker samt vara anpassad till 
kommunens budget- och bokslutsprocess. 
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden att fastställa 
sammanträdesplanering för år 2023 enligt bifogat förslag.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplanering 2023, 2022-11-03.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden hänskjuter ärendet 
till nästa nämndsmöte den 14 december.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till nästa nämndsmöte den 
14 december.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 55693SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
14(22)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-11-23

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 162 Dnr BUN/2022:257

Ansökan om tilläggsbelopp från Långseruds friskola

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 
grundbeloppet, till fristående skolor. De fattar även beslut om ersättning, 
utöver grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med 
regelverket om tilläggsbelopp till fristående skolor. Långseruds friskola har 
den 31 oktober 2022 inkommit till Barn- och utbildningsnämnden med en 
ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs för 
eleven, för perioden 1 januari 2023 till 30 juni 2023. 

Förvaltningens bedömning är att elevens behov av stöd är att betrakta som 
extraordinärt och kan därmed inte tillgodoses inom grundbeloppet.
Beslutsunderlag
Ansökan om tilläggsbelopp 31 oktober 2022 – Långseruds friskola
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Långseruds friskola tilläggsbelopp 
motsvarande 200 000 kronor för perioden 1 januari 2023 till 30 juni 2023 för 
eleven då elevens behov av stöd inte kan tillgodoses inom grundbeloppet.

___________________
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§ 163 Dnr BUN/2022:351

Ansökan om tilläggsbelopp för Värmskogs friskola

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om tilläggsbelopp, utöver 
grundbeloppet, till fristående skolor. De fattar även beslut om ersättning, 
utöver grundbeloppet, till annan kommunal huvudman i enlighet med 
regelverket om tilläggsbelopp till fristående skolor. Värmskogs friskola har 
den 14 november 2022 inkommit till Barn- och utbildningsnämnden med en 
ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad för extra personalresurs för 
eleven för perioden 2 januari 2023 till 22 december 2023.
Beslutsunderlag
Ansökan om tilläggsbelopp 14 november 2022 – Värmskogs friskola
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden nekar Värmskogs friskola tilläggsbelopp 
motsvarande 448 152 kronor för perioden 2 januari 2023 till 22 december 
2023 för eleven då elevens behov av stöd kan tillgodoses inom 
grundbeloppet. Värmskogs friskola har sedan tidigare ett beslut om nekande 
tilläggsbelopp för perioden 17 juni 2022 till 9 juni 2023. Det är samma 
tidsperiod som denna nya ansökan avser.

____________________
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§ 164 Dnr BUN/2022:491

Motion om Kulturskolans möjlighet att undervisa på 
skoltid

Ärendebeskrivning
Centerpartiet i Säffle har  den 20 juni 2022 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige i Säffle kommun där de vill att Säffles skolor möjliggör 
instrumentalundervisning under skoltid, det rör sig om 20 minuter 
undervisning per vecka. Centerpartiet i Säffle föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag åt BUN och KUN att komma 
med förslag för att möjliggöra kulturskolans undervisning, dagtid på 
skolorna i Säffle kommun. 
Kommundirektören remitterar den 23 juni motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande kulturskolan 2022-491, 22-10-27.
Motion om Kulturskolans möjlighet att undervisa på skoltid, 22-08-11.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden återremitterar 
ärendet till förvaltningen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 
ytterligare utredning i samråd med Kulturförvaltningen.

_________________
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§ 165 Dnr BUN/2022:490

Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt och ser inte behov av de 
yrkanden som finns i motionen. Med motiveringen att parkeringsplatsen vid 
förskolan/skolan är dimensionerad så att den räcker för såväl vårdnadshavare 
som personal utifrån dagens barn- och elevtal. Lekområdesytan räcker 
utifrån antalet barn vid förskolan idag och rivning av hus samt anläggning av 
parkering och lekområde innebär stora omkostnader. 
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte heller behörighet att fatta sådana 
typer av beslut om rivning av huskropp, anläggning av parkeringsplats eller 
utökning av lekområde.

Beslutsunderlag
Mathias Gyllensteen Söderströms motion den 8 maj 2022.
Tjänsteyttrande om Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde, 22-11-04.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionärens förslag.

__________________
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§ 166 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar beslut fattade med stöd i 
barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-11-16.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
anmälan.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

_________________
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§ 167

Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar anmälan av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-11-16.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
anmälan.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

_________________
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§ 168

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar anmälan av 
frånvarokartläggning och avstängning.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-11-16.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
anmälan.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan.

________________
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§ 169

Anmälda handlingar

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-11-16.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
anmälda handlingar.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

___________________
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§ 170 Dnr 

Övrig information

Ärendebeskrivning
Skolchef, Ylva Winther, informerar om det pressade ekonomiska läget.

Comfact Signature Referensnummer: 55693SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Erik Thomas Jarlhamre
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06e0948c55cb19c8ab4dfda9c0619cdabc
DATUM & TID: 2022-11-29 12:55:16 +01:00

NAMN: Johan Lennart Christoffer Olsson
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08bc54915f7c4729d40edfd32cbe21e705
DATUM & TID: 2022-11-29 22:21:09 +01:00

NAMN: GUSTAV WEINGARTSHOFER
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _056e3753cdaacec96640429fbd36f6ddf2
DATUM & TID: 2022-11-30 14:58:10 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-30 14:58:16 +01:00
Ref: 55693SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 55693SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Ärendelista
	§ 153	Dnr
	Val av protokolljusterare
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 154	Dnr
	Fastställande av dagens föredragningslista
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 155	Dnr
	Information: Redovisning av ELSA
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 156	Dnr BUN/2022:622
	Ekonomisk uppföljning efter oktober
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 157	Dnr BUN/2022:618
	Budgetförslag 2023 sammanslagning av skolenheter
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 158	Dnr
	Budgetförslag 2023 Arbetsmarknadsenheten feriepraktik och föreningsbidrag
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 159	Dnr
	Budgetförslag 2023 Övergång till semestertjänster
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 160	Dnr BUN/2022:539
	Läsårstider 2023/2024
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 161	Dnr BUN/2022:534
	Sammanträdesdagar 2023
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 162	Dnr BUN/2022:257
	Ansökan om tilläggsbelopp från Långseruds friskola
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 163	Dnr BUN/2022:351
	Ansökan om tilläggsbelopp för Värmskogs friskola
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 164	Dnr BUN/2022:491
	Motion om Kulturskolans möjlighet att undervisa på skoltid
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 165	Dnr BUN/2022:490
	Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och lekområde
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 166	Dnr
	Anmälan av delegationsbeslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 167
	Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 168
	Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 169
	Anmälda handlingar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 170	Dnr
	Övrig information
	Ärendebeskrivning

	Underskriftssida

		2022-11-30T13:58:18+0000
	Comfact AB




