
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(24)

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Barn- och utbildningsnämnd

Plats och tid Svanskog, förskola, skola, 2022-05-18 kl 14:00 – 17:10

Ajourneringar

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Erica Andrén, skolchef

Marie Eriksson, utvecklingschef grundskola
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Sandra Malmkvist, förvaltningsekonom
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Johan Olsson

Justeringens plats och tid Digitalt, se sista sidan,

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 73-§ 91

Gustav Weingartshofer

Ordförande ……………………………………………………………
Thomas Jarlhamre

Justerare …………………………………………………………….
Johan Olsson

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

Organ Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2022-05-18

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-30 Datum då anslaget tas ned 2022-06-21

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift ……………………………………………………………
Gustav Weingartshofer

Comfact Signature Referensnummer: 39851SE
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § §

Namn Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

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

Ersättare

- (C)
Sara Lövhall (C)
Linda-Marie Sjögren (C) Tjänstgörande för Lars 
Andersson

X

Tomas Bennetoft (M)
Malin Kjärsgård (SiV)
Beatrice Nyman (KD) Tjänstgörande för Inga-Lill 
Eriksson

X

Magnus Jansson (L) Tjänstgörande för Joakim 
Roth

X

Carina Nilsson (S)
Matilde Konglevoll (V)
Jonas Bönfors (SD)
Stefan Byqvist (SD)
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Ärendelista
§ 73 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 4
§ 74 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 5
§ 75 Dnr BUN/2021:745

Redovisning av grundskoleutredning................................................... 6
§ 76 Dnr BUN/2022:204

Lokalanpassning av Tingvallaskolans kontor...................................... 7
§ 77 Dnr BUN/2021:742

Reviderad organisation för Höglunda och Tingvalla............................ 8
§ 78 Dnr BUN/2022:263

Tertialrapport..................................................................................... 10
§ 79 Dnr BUN/2022:182

Hyreshöjning för gemensamt servicekontor för 
arbetsmarknadsenheten och barn- och utbildningskontoret.............. 11

§ 80 Dnr BUN/2022:243
Inackorderingsersättning................................................................... 13

§ 81 Dnr BUN/2022:242
Samverkansavtal yrkesvuxenutbildning i Värmland.......................... 14

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

§ 83 Dnr BUN/2022:258
Ansökan om tilläggsbelopp från Värmskogs friskola och förskola..... 16

§ 84 Dnr
Anmälan av delegationsbeslut........................................................... 17

§ 85 Dnr
Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning........................... 18

§ 86
Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 19

§ 87
Anmäld handling................................................................................ 20

§ 88 Dnr
Johan Olsson fråga: Psykosocialarbetsmiljöutredning...................... 21

§ 89 Dnr
Lars Pettersson fråga: Tveta skolskjuts............................................. 22

§ 90 Dnr
Linda-Marie Sjögren fråga: Värmlandsbro förskola........................... 23

§ 91 Dnr
Övrig information............................................................................... 24
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§ 73 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.

____________________

Comfact Signature Referensnummer: 39851SE
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§ 74 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista innehåller ett tillägg med 
punkt 10 och att tre frågor har inkommit. I övrigt har föredragningslistan följts 
enligt kallelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Dagens föredragnings lista fastställs.

Beslut
Dagens föredragnings lista fastställs.

_________________
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§ 75 Dnr BUN/2021:745

Redovisning av grundskoleutredning

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har enligt uppdrag från barn- och 
utbildningsnämnden gjort en grundskoleutredning för att ge en nulägesbild 
gällande kommunens F-6 skolor med tillhörande fritidshem.
Utredningen skall belysa:

 Lokaler och utemiljö
 Demografi
 Ekonomi
 Organisation
 Resultat - måluppfyllelse och trygghet
 Fritidshem
 Analys

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande grundskoleutredning 2022, 2022-04-27.
BUAU §39 Grundskoleutredning, 2022-05-09.
Grundskoleutredning 2022 förskoleklass till årskurs 6, 2022-04-27.
Politiskt initiativ till översyn av grundskoleverksamheten, 2021-12-15.
BU §175 Politiskt initiativ till översyn av grundskoleverksamheten, 2021-
12-21.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner grundskoleutredningen.

____________________
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§ 76 Dnr BUN/2022:204

Lokalanpassning av Tingvallaskolans kontor

Ärendebeskrivning
Tingvallaskolan har inkommit med en anmälan om lokalförändring gällande 
kontorslokaler. Lokalerna behöver anpassas för att upprätta tre mindre 
kontor av en större öppen kontorsyta. 
Förvaltningens förslag är att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om 
att godkänna en hyreshöjning på 63 825 kronor per år för att göra en 
verksamhetsanpassning av Tingvallaskolans behov av lokaler.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om lokalanpassning av Tingvallaskolans kontor 220411.
BUAU §40 Lokalanpassning av Tingvallaskolans kontor, 2022-05-09.
Kalkyl rektorsexpedition 2022-03-17, 2022-04-13.
Skissförslag Hyresgästanpassning Tingvallaskolan 21-01-07, 2022-04-13.
Anmälan om behov av lokalförändring - nya kontor Tingvalla 170907, 2022-
04-13.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner hyreshöjningen på 63 825 kronor 
per år för att göra en verksamhetsanpassning av Tingvallaskolans behov av 
lokaler.

_________________
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§ 77 Dnr BUN/2021:742

Reviderad organisation för Höglunda och Tingvalla

Ärendebeskrivning
Det är fler elever som önskar gå på Höglundaskolan och Tingvallaskolan än 
vad som det finns platser för därför är det viktigt att fastställa antal platser i 
på respektive enhet. Hur många elever som får plats vid varje kommunal 
skola bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från 
vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering
Ytan i klassrummen blir begränsningen för antalet elever varje skola kan ta 
emot. Antalet elever i varje klass styr även hur man kan organisera sin 
verksamhet på skolan. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa antal platser till 22 
elever/klass i förskoleklass samt 24 elever/klass i åk 1-6 på Tingvallaskolan 
och Höglundaskolan.   

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande revidering av organisation på Höglundaskolan och 
Tingvallaskolan, 2022-03-21.
BUAU §41 Reviderad organisation för Höglunda och Tingvalla, 2022-05-09.
BU §4 Organisationsfördelning av antal platser på Höglundaskolan och 
Tingvallaskolan, 2022-01-24.
BUAU §6 Organisationsfördelning av antal platser på Höglundaskolan och 
Tingvallaskolan, 2022-01-13.
Barnkonsekvensanalys gällande urvalsprinciper för skolval, 
områdesindelning och organisation av skolor, 2022-02-16.
Budget
Lokaler på Tingvallaskolan och Höglundaskolan
Läroplan för förskoleklass, grundskola fritidshem

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer antal platser till 22 elever/klass 
eller totalt 44 elever på Höglundaskolan och 66 elever totalt på 
Tingvallaskolan i förskoleklass. I grundskolan är antalet plaster 24 
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elever/klass i åk 1-6 eller 72 elever totalt per årskurs på Tingvallaskolan och 
48 elever totalt per årskurs på Höglundaskolan. 

________________
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§ 78 Dnr BUN/2022:263

Tertialrapport

Ärendebeskrivning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott med 3 
mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för livsmedel samt 
underskott för fritidsverksamheten på ytterskolorna.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande - Verksamhetsuppföljning efter april 2022 – Tertial, 2022-
05-11.
Tertialuppföljning Nämndsrapport april, 2022-05-11.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden 

1. Godkänner tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april 2022
2. Överlämnar tertialrapportens uppföljning av nämndsmålen och 

rapportens driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige
3. Godkänner investeringsuppföljningen efter april månad 2022 och 

överlämna till kommunfullmäktige

_________________
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§ 79 Dnr BUN/2022:182

Hyreshöjning för gemensamt servicekontor för 
arbetsmarknadsenheten och barn- och 
utbildningskontoret

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara så tillgänglig för våra 
medborgare som möjligt och därför också finnas där medborgarna finns. Att 
samla och optimera personalkompetenser från förvaltningskontor och 
arbetsmarknadsenhet i gemensamma lokaler, som är centralt belägna, 
kommer öka tillgängligheten för våra medborgare och också samla fler 
tjänster på ett centralt ställe.
Barn- och utbildningsförvaltningen har idag i lokaler på Hermes, 
Industrigatan 10 i ett stort hyreshuskomplex som enda hyresgäster. 
Lokalerna är inte anpassade för att ta emot besök på ett säkert sätt då det 
saknas en reception och säkra mötesrum. Arbetsmarknadsenheten sitter idag 
i lokaler som är gemensamma med vår IT-avdelning på Forskningen, 
Forskningsvägen 1.
Den totala investeringsutgiften för ombyggnation av nya lokalen är under 
utredning men en bedömning av investeringskostnaden tillsammans med en 
ungefärlig hyreskostnad på ca 400 kr per kvm ger en årlig hyreskostnad på 
ca 800 tkr. Investeringen innebär en ökad hyra och merkostnad på 165 tkr 
per år. 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att godkänna en ökad hyreskostnad för arbetsmarknadsenheten och barn- och 
utbildningskontorets nya gemensamma lokaler upp till 165 tkr per år. 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om hyreshöjning för gemensamt servicekontor för 
arbetsmarknadsenheten och barn- och utbildningskontoret, 2022-05-16.
Tjänsteyttrande synpunkter inför flytt av förvaltningskontor och 
arbetsmarknadsenhet funktionshinderrådet, 2022-05-16.
Ritningar över lokalerna (1 st)
Vy över lokalerna (2 st)

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

Comfact Signature Referensnummer: 39851SE
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner en ökad hyreskostnad för 
arbetsmarknadsenheten och barn- och utbildningskontorets nya 
gemensamma lokaler upp till 165 tkr/år. 

________________________

Protokollsanteckning
Thomas Jarlhamre (M): inkommer med en protokollsanteckning:
”För att AME ska kunna fortsätta sitt arbete och öka frekvensen att ta emot 
människor som får försörjningsstöd krävs nya och anpassade lokaler.”

Comfact Signature Referensnummer: 39851SE
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§ 80 Dnr BUN/2022:243

Inackorderingsersättning

Ärendebeskrivning
Elev som är folkbokförd i Säffle kommun och som går i gymnasial 
utbildning och som på grund av avståndet måste vara inackorderad på 
skolorten, kan söka inackorderingsbidrag.
Stödet ska utgå med minst 1/30 av gällande prisbasbelopp om det utbetalas 
kontant och får avrundas nedåt till närmsta tiotal. Prisbasbeloppet för 2022 är 
fastställt till 48 300 kr. För 2023 är det ännu inte fastställt. Mellan 2021 och 
2022 har prisbasbeloppet höjts med 0,01 procent varför även 
inackorderingstillägget föreslås höjas med samma procentsats.

Beslutsunderlag
BUAU §42 Inackorderingsersättningen, 2022-05-09.
Tjänsteyttrande inackorderingsbidrag 2022-2023, 2022-04-28

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner inackoderingsbidraget för läsåret 
2022-2023 enligt följande nivåer:

1. 0-174 km 1614 kr.
2. 175-599 km 1910 kr.
3. 600- km 2222 kr.

______________________
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§ 81 Dnr BUN/2022:242

Samverkansavtal yrkesvuxenutbildning i Värmland

Ärendebeskrivning
Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att 
samverka gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
genom att gemensamt söka statsbidrag. 
Genom föreslaget avtal utökas samverkan så att utbildningsutbudet planeras 
och fastställs gemensamt, samt att ett frisök införs för eleverna, som innebär 
att länets kommunmedborgare har tillgång till alla kommuners 
utbildningsutbud.
Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt, stärkt 
kompetensförsörjning och ökade utbildningsmöjligheter för medborgaren i 
Värmland.

Beslutsunderlag
BUAU §48 Samerkansavtal yrkesvuxenutbildning i Värmland, 2022-05-09.
Tjänsteyttrande Samverkansavtal yrkesvux i Värmland, 2022-04-27.
Avtalsutkast samverksansavtal yrkesvux värmland, 2022-04-20.
Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland, 2022-04-27.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att teckna samverkansavtalet för 
utbud för frisök för yrkesvuxutbildningar i Värmland.

________________
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§ 82 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 6 maj 2022 inkommit till Barn- och 
utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad 
för extra personalresurs för eleven för perioden 1 juli 2022 till den 31 
december 2022
Förvaltningens bedömning är att elevens behov av stöd är att betrakta som 
extraordinärt och kan därmed inte tillgodoses inom grundbeloppet.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Långseruds friskola, 2022-05-10.
Ansökan om tilläggsbelopp 6 maj 2022 – Långseruds friskola.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Långseruds friskola tilläggsbelopp 
motsvarande 210 000 kronor för perioden 1 juli 2022 till den 31 december 
2022 för eleven, då elevens behov av stöd inte kan tillgodoses inom 
grundbeloppet.

______________________
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§ 83 Dnr BUN/2022:258

Ansökan om tilläggsbelopp från Värmskogs friskola 
och förskola

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 10 maj 2022 inkommit till Barn- och 
utbildningsnämnden med en ansökan om tilläggsbelopp avseende kostnad 
för extra personalresurs för eleven för perioden 17 augusti 2022 till 9 juni 
2023.
Förvaltningens bedömning är att eleven behov av stöd inte är att betrakta 
som extraordinärt och kan därmed tillgodoses inom grundbeloppet.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om tilläggsbelopp från Värmskogs friskola, 2022-05-13.
Ansökan om tilläggsbelopp 10 maj 2022 - Värmskogs friskola.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden nekar Värmskogs friskola tilläggsbelopp 
motsvarande 492 030 kronor för perioden 17 augusti 2022 till 9 juni 2023 för 
eleven, då elevens behov av stöd kan tillgodoses inom grundbeloppet.

_________________
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§ 84 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-05-16.

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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§ 85 Dnr 

Anmälan av frånvarokartläggning och avstängning

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-05-12

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.

_________________

Comfact Signature Referensnummer: 39851SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
19(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-05-18

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
20(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Anmäld handling

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens handlingar, 2022-05-18.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 

Johan Olsson fråga: Psykosocialarbetsmiljöutredning

Ärendebeskrivning
Johan Olsson (S) inkommer med en fråga ifall 
psykosocialarbetsmiljöutredningar görs?

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av frågan.

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
22(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 

Lars Pettersson fråga: Tveta skolskjuts

Ärendebeskrivning
Lars Pettersson inkommer med en fråga angående Tveta skolskjuts.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av frågan.

____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
23(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 

Linda-Marie Sjögren fråga: Värmlandsbro förskola

Ärendebeskrivning
Linda-Marie Sjögren inkommer med en fråga gällande Värmlandsbro 
förskola.

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av frågan.

______________

Comfact Signature Referensnummer: 39851SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
24(24)

Barn- och utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 

Övrig information

Ärendebeskrivning
Skolchef Erica Andrén informerar om aktuella händelser i verksamheten:

- Disciplinära åtgärder
- Kriget i Ukraina
- Schackklubben
- Organisationsförändring
- Utemiljö Tingvalla
- Sjukfrånvaro
- Simhall

Comfact Signature Referensnummer: 39851SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Erik Thomas Jarlhamre
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _064284140211cb4762579f39b72e4e786f
DATUM & TID: 2022-05-30 08:57:35 +02:00

NAMN: Johan Lennart Christoffer Olsson
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08b4ea204bf74efe30e3e396d3e23f46b5
DATUM & TID: 2022-05-30 11:07:52 +02:00

NAMN: GUSTAV WEINGARTSHOFER
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _093fac54399971b41fe562e105ae45683e
DATUM & TID: 2022-05-30 11:15:11 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-30 11:15:17 +02:00
Ref: 39851SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 39851SE

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

	Närvaro- och omröstningslista
	Ärendelista
	§ 73	Dnr
	Val av protokolljusterare
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

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

	§ 75	Dnr BUN/2021:745
	Redovisning av grundskoleutredning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 76	Dnr BUN/2022:204
	Lokalanpassning av Tingvallaskolans kontor
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 77	Dnr BUN/2021:742
	Reviderad organisation för Höglunda och Tingvalla
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 78	Dnr BUN/2022:263
	Tertialrapport
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 79	Dnr BUN/2022:182
	Hyreshöjning för gemensamt servicekontor för arbetsmarknadsenheten och barn- och utbildningskontoret
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 80	Dnr BUN/2022:243
	Inackorderingsersättning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 81	Dnr BUN/2022:242
	Samverkansavtal yrkesvuxenutbildning i Värmland
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

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

	§ 83	Dnr BUN/2022:258
	Ansökan om tilläggsbelopp från Värmskogs friskola och förskola
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

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

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

	§ 86
	Anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 87
	Anmäld handling
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 88	Dnr
	Johan Olsson fråga: Psykosocialarbetsmiljöutredning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 89	Dnr
	Lars Pettersson fråga: Tveta skolskjuts
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 90	Dnr
	Linda-Marie Sjögren fråga: Värmlandsbro förskola
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 91	Dnr
	Övrig information
	Ärendebeskrivning

	Underskriftssida

		2022-05-30T09:15:19+0000
	Comfact AB




