
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Konferenslokal Timrå Simhall 08:30 

Beslutande 
 

Lisbeth Eklund (S) 
Patrik Eriksson (T) 
Peter Persson (S) ers Pernilla Karlsson (S) 
Håkan Svensson (M) 
Lars-Erik Byström (S) 
Bengt Molander (L) ers Jonathan Lundin (SD) 
Björn Könberg (S) 
Erik Andersson (S) 
Anna Eriksson (C) 
Tommy Klaar ers Heidi Jacobsen (V) 
Ann-Christin Bylund (T) 
 
 

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, sekreterare 
Ann-Christin Isaksson, förvaltnings- och skolchef 
Cecilia Edlund, verksamhetsutvecklare §89 
Jon Melin, rektor Ala skola §89 
Sofia Halvarsson, rektor Älvstrandens förskola §89 
Anna Hallgren, rektor Böle skola §89 
Malin Rönnqvist, rektor Timrå gymnasium §89 
Ann-Margret Bäckström, ersättare 

Utses att justera Ann-Christin Bylund (T) och Lars-Erik Byström (S) 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret måndag 24 oktober  
kl. 8.00  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lisbeth Eklund, ordförande Johanna Gerdin, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Ann-Christin Bylund, justerare Lars-Erik Byström, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2022-10-19 

Anslaget uppsatt den 
2022-10-24 

Anslaget nedtas den 
2022-11-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§86-§97 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärende       sid 
 
§ 86 Utse justerare 3 

§ 87 Fastställa ärendelista 4 

§88 Ekonomisk periodrapport 5 

§89 Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete 6 

§90 Intern kontroll 2022 – vikarieanskaffning 8 

§91 Intern kontroll 2022 – näringsriktiga måltider 9 

§92 KPMG revision - Granskning ungdomars ohälsa 
 

10 

§93 KPMG revision - Granskning av beredskap vid avbrott 
 

12 

§94 Månadsrapport - kränkande behandling 
 

13 

§95 Månadsrapport - elevfrånvaro 
 

14 

§96 Anmälan av informationsärenden 
 

15 

§97 Redovisning av delegationsbeslut 
 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

1. Som justerare för mötets protokoll utses Ann-Christin Bylund (T) och Lars-Erik Byström (S). 
2. Protokollet justeras måndagen 24 oktober kl. 8.00. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokoll. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 

Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Ärendelistan fastställs. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om fastställande av ärendelista. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 

Ekonomisk periodrapport 
BUN/2022:44 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Den ekonomiska periodrapporten januari till och med september 2022 godkänns och läggs till 
handlingarna 
 
___________ 
 
Ärendet 
Controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport som gäller för januari till och med 
september 2022. Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna den ekonomiska periodrapporten och lägga den 
till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 

Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete 
BUN/2022:168 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1 Godkänna upprättad rapport om skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
2 Uppdra till skolchef att verkställa de utvecklingsområden rapporten belyser. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att systematiskt följa upp och analysera verksamheten i syfte 
att säkerställa att de nationella målen för utbildningen uppfylls och för att säkerställa att verksamheterna 
ständigt utvecklas i rätt riktning. 
 
En sammanställning gällande det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2020/2021 är upprättad och 
presenteras i bifogad rapport. 
 
I bifogad rapport finns de utvecklingsområden och de uppdrag barn- och utbildningsnämnden avser att 
arbeta med under kommande år.  
 

Utvecklingsområden 2022/2023 

Många av de fokusområden som togs fram för läsåret 2021/2022 är långsiktiga mål som kräver 

uthållighet för att lyckas. 

Det man kommit i mål med från föregående år är; 

 Ge förutsättningar för implementering av nya ändrade kursplaner grundskola, grundsärskola 

Genom den analys som huvudmannen gjort över läsåret 2021/2022 ser man att fokus behöver fortsatt 

vara på skolans uppdrag kring värdegrundsarbetet tillsammans med arbetet att satsa på undervisning. 

Därför kvarstår resterande utvecklingsområden och man utökar ytterligare med inriktat fokus på fler 

delar med syfte att öka måluppfyllelse.  

Utvecklingsområden för 2022/2023 

 Utveckla läs- och skrivkunskaper hos våra yngre, nulägesbeskrivning 

 Fortsätta arbetet med matematiksatsningen TRR 

 Fortsatt arbete med vårt digitaliseringsarbete 

 Fortsatt utveckling av ett välskött skolsystem inklusive det systematiska kvalitetsarbetet med 
fokus på enheternas arbete. 

 Utveckla samarbetet med organisationen Ung företagsamhet och Kompetenskompassen för 
tidiga insatser gällande valkompetens. 

 Se över vuxenutbildningens möjlighet att bedriva yrkesutbildning i egen regi 

 Värdegrundsarbete  
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 Främja trygghet och studiero 

 Stärka arbetet mot kränkande behandling 

 Utöka elevers inflytande och delaktighet 

 Fortsatt fokus på genus- och jämställdhetsfrågor 

 Motverka frånvaro, främja närvaro  

Utvecklingsområdena som framarbetats kommer att ligga till grund för nämndens verksamhetsplan och 

budget och kommer att följas upp under årets inplanerade uppföljningstillfällen och i huvudmannens 

årliga SKA-rapport.  

Utvecklingsområdena lämnas till skolchef för verkställande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad rapport om skolhuvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete samt uppdra till skolchef att verkställa de utvecklingsområden som 
rapporten belyser. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 

Intern kontroll 2022 - vikarieanskaffning 
BUN/2021:267 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att organisera arbetet med att utarbeta rutiner för vikarieanskaffning. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Granskningen avser kontroll hur arbetet med vikarieanskaffning ser ut. Har enheterna möjlighet att ha 
tillräckligt med personal på plats varje dag. 
 
Kontroll har gjorts genom dialog med chef och rektorer samt till viss del statistik. 
 
Granskningen visar att det är ett ansträngt läge vad gäller vikarieanskaffningen på de allra flesta av våra 
enheter. Det gäller dålig tillgång av vikarier, en försämrad arbetsmiljö och måluppfyllelse på grund av 
interna lösningar (omfördelning av resurser) och det är ett mycket tidskrävande arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport ” Granskning av intern kontroll 2022 – Vikarieanskaffning 220101 - 220630 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta ge förvaltningschefen i uppdrag att organisera arbetet med 
att utarbeta rutiner för vikarieanskaffning. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 

Intern kontroll 2022 - näringsriktiga måltider 
BUN/2021:267 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Skolmåltiderna granskas genom utdrag ur kostsystemet Matilda. 
 
Näringsanalys för period   29/8– 25/9 , v35 – v38, höstterminen 2022  (Normal) kost, Vegetarisk kost, 
Laktosfri kost och  Glutenfri kost. I detta är dryck, smörgås och smörgåsmargarin, råkostbuffé, 
tillbehör som sylt, ketchup, hamburgerbröd, tortilla med mera medräknat till respektive kost. 
 
Dryck: vi serverar mellanmjölk och laktosfri mellanmjölk. 
 

Ärendets tidigare behandling 
BUN §24 Granskning enligt plan för intern kontroll 2022 – näringsriktiga måltider 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Analys Normalkost HT-22 
Analys Laktosfri kost HT-22  
Analys Glutenfri kost HT-22 
Analys Vegetarisk kost HT-22 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kostchef 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 

KPMG revision - Granskning ungdomars ohälsa 
BUN/2022:63 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Avge svar på revisionsrapporten enligt förvaltningschefs förslag. 
 
___________ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av hur barn- och 
utbildningsnämnden följer upp elevernas välmående och motverkar ohälsa. 
 
Synpunkter på slutsatserna som finns redovisade i rapporten ska lämnas till KPMG senast den 31 
oktober 2022. 
 
Slutsats och rekommendationer: 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och 
utbildningsnämnden huvudsakligen ger verksamheterna förutsättningar att verka för ett 
förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med socialtjänsten för att 
motverka elevers ohälsa. 
 
Vi bedömer att nämnden följer upp elevernas välmående och verksamheternas 
förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden har också, som ett resultat av det 
systematiska kvalitetsarbetet, beslutat om insatser för att öka kvaliteten i det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Vi ser också positivt på att det för 
kommunens låg- och mellanstadieskolor ska utformas gemensamma trivselenkäter 
som ska möjliggöra jämförelser på en övergripande nivå. 
 
Vidare konstaterar vi att tillgången till elevhälsans olika kompetenser i stort motsvarar 
de behov som finns och att flera av de intervjuade upplever att verksamheterna har 
förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vi noterar dock av 
huvudmannens senaste kvalitetsrapport att detta inte sker fullt ut. Det är angeläget att 
den kunskap som till exempel skolsköterskan besitter efter hälsosamtal, kurator efter 
sina samtal och lärarna efter utvecklingssamtal används i det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet även på grupp- och organisationsnivå. 
 
Vi bedömer att det finns brister i samverkan mellan skola, socialtjänst och Region 
Västernorrland. Vi ser emellertid positivt på att nämnden inom ramen för det beslutade 
uppdraget ”tidigt upptäcka och vidta åtgärder för barn och unga med ökad risk för 
ohälsa och socioekonomisk problematik” avser utveckla samverkan både inom 
kommunens organisation och med Region Västernorrland. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden 
att: 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

1. Regelbundet följa upp och säkerställa att samverkan mellan skolan, socialtjänsten samt barn- 
och ungdomspsykiatrin och andra enheter inom regionen är ändamålsenlig. 

2. I det systematiska kvalitetsarbetet följa upp att elevhälsan vid samtliga skolenheterna arbetar 
främst förebyggande och hälsofrämjande. 

3. I det systematiska kvalitetsarbetet på sammanslagen nivå följa upp och analysera den kunskap 
som exempelvis skolsköterskorna får från hälsosamtalen med eleverna. 

 
Barn- och utbildningsnämndens svar: 

1. Barn- och utbildningsnämnden kommer från och med 1 januari 2023 att vara representerade i 
det nya samverkansorganet HÄLSAM som omfattar Region Västernorrland, socialnämnder och 
barn- och utbildningsnämnder. I och med denna nya samverkansorganisation på politisk nivå 
finns förutsättningar för uppföljning av samverkan mellan skola, socialtjänst och Region 
Västernorrland. 

2. Förvaltningen har utarbetat en ny struktur för uppföljning inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Strukturen bygger på ”hållplatser” under hela läsåret där olika områden följs 
upp vid olika tidpunkt. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete kommer att följas 
upp under en sådan ”hållplats” Den nya strukturen är utarbetat och kommer att användas fullt 
ut under läsåret 2022-2023. 

3. I skolhuvudmannen systematiskt kvalitetsarbete under läsåret 2021-2022 har vi konstaterat att 
vi behöver ge mer stöd till enheterna för utveckling av enhetens egna systematiska 
kvalitetsarbete. Rektorerna kommer löpande under de kommande åren att få stöd i att utveckla 
en struktur för sitt kvalitetsarbete där uppföljning av hälsosamtal, utvecklingssamtal samt övrig 
information som är viktig för att utveckla verksamheten analyseras. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta avge svar på revisionsrapporten enligt förvaltningschefens 
förslag. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Lena Medin, KPMG 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 

KPMG revision - Granskning av beredskap vid avbrott 
BUN/2022:132 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Avge svar på revisionsrapporten enligt förvaltningschefs förslag. 
 
___________ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. 
Revisorerna har lämnat en rapport på granskningen som innehåller slutsatser och ett antal 
rekommendationer. Svar önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 

 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation revideras 
inom en snar tid 

 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 
Se bifogat svar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Upprättat svar 
Revisionsrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta avge svar på revisionsrapporten enligt förvaltningschefens 
förslag. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Lena Medin KPMG 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 

Månadsrapport - kränkande behandling 
BUN/2022:172 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Skollagen kap 6 § 10: 
 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen 
är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden.”  
 
Här får nämnden löpande ta del av månadsrapporter med statistik för inskickade ärenden av kränkande 
behandling under aktuellt läsår, från förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 

Månadsrapport - elevfrånvaro 
BUN/2022:173 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a§: 
 
”Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.” 
 
Nämnden får löpande ta del av månadsrapporter med frånvarostatistik från de olika grundskolorna och 
för gymnasieskolan under aktuellt läsår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 

Anmälan av informationsärenden 
BUN/2022:5 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2022-09-21. 
 

1. Från Skolinspektionen  
Beslut (avslag) angående Praktiska gymnasiets ansökan om att utöka befintlig verksamhet 
Dnr 2022:41 
 

2. Från Kulturskolan  
Redovisning av statsbidrag för Skapande skola 
Dnr 2021:54 
 

3. Från Skolinspektionen 
Beslut (avslag) angående Thoréngruppens ansökan om att utöka befintlig gymnasieverksamhet 
Dnr 2022:47 
 

4. Från förvaltnings- och skolchef 
Beslut om tillsvidareanställd lärare får undervisa som obehörig i ett ämne längre än sex månader 
Dnr 2022:163 
 

5. Från vårdnadshavare 
Klagomål gällande återkoppling från Arenaskolan 
 
Från skolchef 
Svar på klagomål 
Dnr 2022:161 
 

6. Från förvaltnings-och skolchef 
Uppgift om förekomst av tvister inom barn- och utbildningsnämnden 2022 
Dnr 2022:164 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 

Redovisning av delegationsbeslut 
BUN/2022:27 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

BUN DEL VUX/2022 

§ 8 

Rektor Mottagande till utbildning inom 

svenska för invandrare våren 2022 

VUX/2022:5 

BUN DEL VUX/2022 

§ 9 

Rektor Mottagande enligt behörighetsvillkor 

på gymnasial utbildning våren 2022 

VUX/2022:6 

BUN DEL/2022 § 69 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 70 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

BUN DEL/2022 § 71 Biträdande 

förvaltningschef 

Beslut om inackorderingsbidrag BUN/2022:158 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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