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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-10-10  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-10 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 13:00-16:00 

Beslutande: Kristine Andersson (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Magnus Storm (C) 
Maud Segerstedt (C) 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) § 85–89  
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Intisar Alansari (S) ersätter Zaki Habib (S) 
Lillemor Bodman (M) ersätter Ingrid Rörick Richter (L) 
Liesel Ivarsson (C) ersätter Maud Segerstedt (C) 
Helene Lundin (KD) ersätter Pär-Ove Lindqvist (M) § 90–92 

Övriga deltagare: Agneta Lindqvist (V) 
Alessandro Lindskog (SD) 
Roseel Säwlund (SD) 
Thomas Lindberg, Förvaltningschef, Buf 
Kristina Öhrn, Verksamhetschef Förskolan 
Michael Tybell, Verksamhetschef Grundskola 
Jessica, Andersson, Ekonom 
Muzaffer Oguz, Ekonom 
Claudia Åhlgren, Kommunal 
Ann Rudfjäll, Lärarförbundet 
Rouzbeh Isa, Sekreterare 

Utses att justera Fredrik Rosenbecker med Joacim Hermansson som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset 10 oktober 2022 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
85 - 92 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Rosenbecker 
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 2022-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§85/22 Informationsärende 
  
 Goda exempel 
  
§86/22 Budget 2023 vp 2024–2025 
  
§87/22 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider år 2023 
  
§88/22 Åtgärdsplan 
  
§89/22 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2022 för barn- och 

utbildningsnämnden 
  
§90/22 Uppföljning av internkontroll 2022 för barn- och 

utbildningsförvaltningen, Tertial 2 
  
§91/22 Delegationsärenden 
  
§92/22 Meddelanden 
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BUN §85/22 
 
Informationsärende 
 

Beslut 
 
Informationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
-- Information från verksamheten med 
anledning av Corona Dnr  

  

 
-- Information från verksamheten med 
anledning av kriget i Ukraina Dnr  

  

 
-- information från verksamheten angående 
Inriktningar på teknikprogrammet Dnr  
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 2022-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Goda exempel 
 
Beslut: 
Goda exempel läggs till handlingarna: 
 

• Carina sunden (V), lyfter möjligheten till skolskjuts på 
Fröviskolan.  

 
• Intisar Alansari (S) lyfter läxhjälp på Lindbackaskolan. 
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BUN §86/22   Dnr: BUN 2022/29 
 
Budget 2023 vp 2024–2025 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. Fastställa internbudget per verksamhet, budgetram 668 742 
tkr 

2. Meddela Kommunstyrelsen beslutet senast i oktober 
3. Fördela satsning på +7,5 Mnkr: 

+1,5 Mnkr bibehålla socialpedagoger 
+1,5 Mnkr flexibel barnomsorg 
+4,5 Mnkr ta bort tidigare beslutad besparing -4,5 Mnkr 

4. Ge förvaltningschef i uppdrag att omfördela budget för flexibel 
barnomsorg mellan förskola och fritidshem 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog Mål och budget 2023 och 
verksamhetsplan 2024–2025 2022-06-07, §KF67/22 och senast 
i oktober ska internfördelningen i Barn- och 
utbildningsnämnden vara fastställd. Beslutet innehåller också 
uppdrag till Kommunstyrelsen att flytta budget för skolskjuts 
och elevresor till Kommunstyrelsen när pågående utredning är 
klar. 

Barn- och utbildningsnämnden gav ett uppdrag till 
förvaltningschefen maj 2022 (§54/22, BUN 2022/27), att arbeta 
vidare med åtgärder för en budget i balans, exklusive skolskjuts 
och elevresor. 

Bland utmaningar framåt i budgetarbetet finns det ökade 
elevantalet i grundsärskola som kräver ökad budget. 
Volymjusteringsmodell kommer att införas tidigast 2024 i 
Lindesbergs kommun. Behovet 2023 är 4,0 Mnkr i ökad budget 
för hela verksamheten exklusive skolskjuts. 2022-08-15 
beslutade Barn- och utbildningsnämnden (§71/22 BUN 
2021/72) att godkänna framtagen åtgärdsplan för 
gymnasieskola. Åtgärdsplanens syfte är att minska kostnaderna 
inom verksamheten och arbetet är pågående 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Fastställa internbudget per verksamhet, budgetram 668 742 
tkr 

2. Meddela Kommunstyrelsen beslutet senast i oktober 
3. Fördela satsning på +7,5 Mnkr: 

+1,5 Mnkr bibehålla socialpedagoger 
+1,5 Mnkr flexibel barnomsorg 
+4,5 Mnkr ta bort tidigare beslutad besparing -4,5 Mnkr 

4. Ge förvaltningschef i uppdrag att omfördela budget för flexibel 
barnomsorg mellan förskola och fritidshem 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §87/22   Dnr: BUN 2022/50 
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 
år 2023 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdestider för år 
2023. 
 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
Måndag kl. 09:00 
16 januari 
27 februari 
13 mars 
24 april 
15 maj 
12 juni 
21 augusti 
18 september 
23 oktober ny tid 9 oktober 
13 november 
18 december 

 

Ärendebeskrivning 
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2023 för barn- och utbildningsnämnden.  
 
Hänsyn har tagits till sammanträdestider för övriga nämnder i 
Lindesbergs kommun, ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov 
och höstlov. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdestider för år 
2023. 
 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
Måndag kl. 09:00 
16 januari 
27 februari 
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13 mars 
24 april 
15 maj 
12 juni 
21 augusti 
18 september 
23 oktober ny tid 9 oktober 
13 november 
18 december 

 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare BUN 
För kännedom: 

Samtliga nämnder och styrelse 
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BUN §88/22   Dnr: BUN 2021/60 
 
Åtgärdsplan 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att anta åtgärdsförslag utifrån Skolinspektionens identifierade 
utvecklingsområden. 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19–20 §§ skollagen 
(2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning vid Lindesbergs 
kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för 
att eleverna får en likvärdig utbildning. Kvalitetsgranskning 
beskriver hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever 
förutsättningar att nå de nationella målen.  

Skolinspektionen anser att huvudmannen i flera delar gör 
relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende 
trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom 
dessa områden, men utvecklingsområden finns.  

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:  

För att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i verksamheten 
behöver huvudmannen utveckla sitt analysarbete av vad som 
påverkar och orsakar olika studie- och trygghetsresultat i 
gymnasieskolan. Analysen bör omfatta skolenheter, program, 
kurser och kön.  

Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta 
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre 
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt, 
men utvecklingsområden finns.  

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:  

Huvudmannen behöver utveckla sin analys av hur elevernas 
olika behov och förutsättningar i gymnasieskolan påverkar 
deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.  

Lindesbergs kommun har förändrat sitt systematiska 
kvalitetsarbete till att numera omfatta skolenheter, kurser och 
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kön vid gymnasieskolan. Huvudmannen har även utvecklat sin 
analys av elevernas behov och förutsättningar och hur det 
påverkar deras möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.   

Den mer konkreta förändringen är att huvudmannen lägger in 
uppföljningen och analys i Stratsys. Det gäller bland annat 
uppföljning av betygsutfall, andel elever som uppnår examen, 
fördelning mellan könen med mera. Redovisningen sker i första 
hand på program- och årskursnivå. I de fall kommunen har 
större grupper kan det komma att redovisas på klassnivå. 
Huvudmannen kommer vidare att ta fram flera års 
sammanlagda medelvärde som kan ligga till grund för en 
fördjupad uppföljning av betygsresultat på olika utbildningar. 
Som tidigare kommer huvudmannen även att analysera utfallet i 
matematik, engelska och svenska.  

När det gäller trygghetsarbetet visas resultat och analys från 
bl.a. genomförda trygghetenkäter, sammanställning av 
incidenter och analys av riskområden samt genomförda insatser 
i Stratsys.  

Gymnasieskolan prövade vid terminsstarten ht 2021 att 
använda diagnoser/kunskapskontroller i samband med 
skolstarten i årkurs 1 i bland annat matematik. Målet var att få 
en tidig bild av eventuella behov av stödinsatser. Frågan 
angående stödinsatser följs i normala fall upp under hela läsåret, 
men skolan vill ha möjlighet till en tidig upptäckt av brister och 
behov. Extrainsatser och analys vad som ligger bakom 
presenteras i Stratsys.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Att anta åtgärdsförslag utifrån Skolinspektionens identifierade 
utvecklingsområden. 
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BUN §89/22   Dnr: BUN 2022/53 
 
Delårsrapport 2022 för barn- och utbildningsnämnden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

• Godkänner delårsrapporten för tertial 2, januari – augusti 
2022, och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 
• Nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta det goda 

arbetet med att få en ekonomi i balans. 
 

• Särskilt lyfta fram skolskjutskostnaderna och att barn- 
och utbildningsnämnden inte kommer kunna hålla 
budgetram för 2022 på -24, 4 miljoner kr. 

Ärendebeskrivning 
På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2022 
redovisar förvaltningschefen delårsrapporten för tertial 2 för 
nämndens verksamheter. 
 
Måluppfyllelsen har under 2022 delvis förbättrats inom 
nämndens verksamhetsområden. 
 
Verksamhetsåret 2022 präglades till stor del av den pågående 
pandemin samt flyktingkrisen i Ukraina. Nämnd och förvaltning 
tvingades till en rad beslut kopplade till den rådande 
situationen. 
 
Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs 
kommun måste stärkas hela vägen från förskolan till 
gymnasieskolan. Arbetet med detta ska genomsyra hela 
nämndens arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar 
på kvalitetshöjande insatser inom hela nämnden och 
förvaltningen. Varje enhet strävar efter att höja måluppfyllelsen 
inom respektive utvecklingsområde. 
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Resultatet för årets 8 första månader är -5,3 Mnkr vilket 
förbättrar prognosen för helåret med +0,6 Mnkr. Prognos för 
2022 är ett underskott med -24,4 Mnkr (-3,7 % av årsbudget). 
 
Till största del består underskottet av skolskjuts -19,1 Mnkr. 
(Budget skolskjuts 2022 uppgår till 20,6 Mnkr, resultat 
skolskjuts 2021: -14,7 Mnkr mot budget). 
 
Övriga delar, exklusive skolskjuts, har en prognos på -5,3 Mnkr, 
vilket motsvarar -0,9 % mot budget. 
 
• Skolskjuts -19,1 Mnkr 
• Grundsärskola & gymnasiesärskola -4,0 Mnkr 
• Gymnasieskola -2,2 Mnkr 
• Barnomsorg förskola & fritidshem -0,9 Mnkr 
• Övriga verksamheter +1,8 Mnkr 
 
Måluppfyllelse, kompetensförsörjning, lokaler och en budget i 
balans är förvaltningens framtida utmaningar. För att lyckas 
med detta kommer det att krävas ett antal strategiska beslut på 
flera olika nivåer. Nämnden uppvisar ett resultat på -24,4 Mnkr. 
En betydande del av underskottet ligger på områden utanför 
nämndens eller förvaltningens kontroll, som exempel kan 
nämnas beslut om linjetrafiks upphörande till förmån för 
skolskjutstrafik. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för 
tertial 2, januari – augusti 2022, och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kristine Andersson (S) yrkar på följande tilläggsförslag: 

• Nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta det goda 
arbetet med att få en ekonomi i balans. 

 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på följande tilläggsförslag: 

• Särskilt lyfta fram skolskjutskostnaderna och att barn- 
och utbildningsnämnden inte kommer kunna hålla 
budgetram för 2022 på -24, 4 miljoner kr. 
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Magnus Storm (C) och Helene Lundin (KD) yrkar bifall till 
Kristine Anderssons och Jari Mehtäläinens tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag med Kristine Anderssons och Jari Mehtäläinens 
tilläggsförslag och finner så beslutat. 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §90/22   Dnr: BUN 2022/59 
 
Uppföljning av internkontroll 2022 för barn- och 
utbildningsförvaltningen, Tertial 2 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade 
kontrollmomenten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
Vidare uppdras åt förvaltningen att senast 2022-12-31 
genomföra resterande moment. Dessa ska redovisas i samband 
med årsredovisningen för 2022, vid nämndens sammanträde i 
februari 2023. 

Ärendebeskrivning 
En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet 
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs 
kommun. Detta reglemente syftar till att med rimlig grad kunna 
säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 
och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, 
föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och ska 
ses som en del av arbetet med det systematiska 
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudmannen att 
utföra sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga 
uppdraget. 
 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa 
grunduppdraget, genom att identifiera risker som kan påverka 
att grunduppdraget inte uppfylls. Nämnden säkerställer genom 
en tillfredsställande intern kontroll att ändamålsenlig 
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verksamhet bedrivs och att det finns en efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Internkontrollen omfattar: 

 
• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och 

riktlinjer följs i organisationens verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att 

minimera att brister fortgår eller återupprepas. 
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för 

huvudman. 
 
Till delårsredovisningen för tertial 2, 2022 redovisas nu några 
av de beslutade kontrollmomenten. Resterande moment 
redovisas i samband med årsredovisningen i februari 2023. 
 
Genomförda kontrollmoment, 4 stycken, har i huvudsak utförts 
genom digital kontroll. De kontrollpunkter som inte är 
kontrollerade per sista augusti kommer att följas upp på helåret 
och redovisas för nämnd i februari 2023. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade 
kontrollmomenten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
Vidare uppdras åt förvaltningen att senast 2022-12-31 
genomföra resterande moment. Dessa ska redovisas i samband 
med årsredovisningen för 2022, vid nämndens sammanträde i 
februari 2023. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §91/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2022-07-01 Solberga Förskola - ny förskola Lindesby 
1:75 - Godkännande av fristående förskoleverksamhet 
Dnr BUN 2022/39 

  

 
 
-- Beviljat val av östra förskoleområdet, 
förskolan Kyrkberget Dnr  

  

 
-- Beviljat val av Kristallen förskola Dnr    

 
-- Beviljat val av förskoleområde Västra 
Lindesberg Dnr  

  

 
-- Beviljat val av Fröviskolan 7-9 Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Avstyrkt val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Hagabackens skola Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Delegationsbeslut av Carina Almgren ht 
2022 om beviljade inackorderingstillägg, dagliga resor 
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och Kommunala studiebidrag höstterminen 2022 Dnr 
BUN 2022/2 

 
-- Avtal om fakturering för elev vid 
grundskola i Örebro Dnr BUN 2022/4 

  

 
2022-09-13 Beviljat val av Storåskolan Dnr    

 
2022-08-14 Beviljat val av Lindbackaskolan Dnr BUN 
2022/3 

  

 
2022-08-15 Delegationsbeslut av Malin Agnesdotter 
2022-08-15, om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-08-17 Avstyrkt val av Storåskolan Dnr BUN 
2022/3 

  

 
2022-08-23 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022-
02-22 om beviljade inackorderingstillägg, dagliga resor 
och Kommunala studiebidrag höstterminen 2022 Dnr 
BUN 2022/2 

  

 
2022-08-30 Tillstyrkt skolplacering i 
Klockarbergsskolan, Skinnskattebergs kommun Dnr 
BUN 2022/4 

  

 
2022-08-30 Tillstyrkt skolplacering i 
Klockarbergsskolan, Skinnskattebergs kommun Dnr 
BUN 2022/4 

  

 
2022-08-30 Beviljat val av Björkhagaskolan f Dnr BUN 
2022/3 

  

 
2022-08-31 Delegationsbeslut av Pim Eriksson 2022-
08-31, om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
 
2022-10-04 Anställningar BUN 2022-10-10 Dnr BUN 
2022/2 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 19 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §92/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden lyfter följande meddelande för 
en återrapport till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i november 2022: 

• Barn- och elevtillbud juni-september 2022 Dnr BUN 
2022/5.  

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
--Protokoll från Brotorpsskolan samverkansgrupp 2022-
09-14 Dnr  

  

 
2022-10-03 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2022-10-
03 Dnr BUN 2022/25 

  

 
2022-09-20 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2022-09-20 Dnr  

  

 
2022-09-22 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-09-22 Dnr  

  

 
-- Avstyrkt val av Lindbackaskolan Dnr    

 
2022-10-04 Barn- och elevtillbud juni-september 2022 
Dnr BUN 2022/5 

  

 
2022-10-04 Rapport Barn- och elevskador september 
2022 Dnr BUN 2022/5 

  

 
2022-10-04 Rapport Barn- och elevskador augusti 
2022 Dnr BUN 2022/5 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-10-04 Rapport Barn- och elevskador juli 2022 
Dnr BUN 2022/5 

  

 
2022-10-04 Rapport Barn- och elevskador juni 2022 
Dnr BUN 2022/5 

  

 
2022-09-08 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2022-09-08 MOS (Modersmål och 
studiehandelning) Dnr  

  

 
2022-09-09 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2022-09-
09 Dnr BUN 2022/25 

  

 
2022-09-12 Skolinspektionen godkänner NTI 
Gymnasiet Ellips AB som huvudman för gymnasieskola 
vid NTI Gymnasiet Örebro i Örebro kommun. för 
nationellt teknikprogrammet inriktning design och 
produktutveckling., 2022–948 Dnr  

  

 
2022-06-13 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2022-06-13 Dnr  

  

 
2022-05-16 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2022-05-16 Dnr  

  

 
2022-06-16 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp, förskolan Hagabacken, 2022-06-16 
Dnr  

  

 
2022-09-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 september 2022 - KS § 113 Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021-Kommunövergripande Dnr  

  

 
2022-09-20 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 september 2022 - KS § 118 
Regionala strategier och planer Dnr BUN 2022/58 

  

 
2022-09-29 Beslut av Skolinspektionen i ärende 
2022:1020 om att avslå ansökan om godkännande av 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-10-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Viljan Friskola AB som huvudman för gymnasieskola 
avseende det nationella estetiska programmet inriktning 
estetik och media vid Viljan Örebro Friskola Dnr  

 
2022-08-31 Protokoll från Fröviskolan F-9 
samverkansgrupp 2022-08-31 Dnr  
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