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§ 82 Presentation Hagaskolan 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Hagaskolans rektor Linda och lärarna Jeanette, Eiman och Christoffer 
välkomnade nämndens ledamöter och tjänstemän till skolan. 
Barn- och utbildningsnämnden får information om:  
HIS 
Hagaskolans Integrerade Särskoleklass för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. 
En integrerad elev har rätt till att dels erbjudas en undervisning enligt 
grundsärskolans kursplaner, dels att undervisningen ska anpassas efter 
elevens behov och förutsättningar.  
 
Höstterminen 2021 startade Hagaskolans integrerad särskoleklass. 
Organisationen består av tre lärare och två klasser, "lilla gruppen" och "stora 
gruppen". Just nu är det åtta elever som har särskoleintegrerad undervisning. 
Eleverna är mellan 6- och 10 år. 
Som stöd i lärandet används Inprint (pedagogik med bilder) och 
teckenspråk. Elevernas undervisning utgår från elevens egna behov och 
förutsättningar och i anpassade lokaler för en god lärmiljö. Alla elever blir 
delaktiga i det sociala sammanhanget i klassen både på raster och 
gemensamma lektioner.  
Elevernas skoldag är från kl. 8.00-13.30 sen går eleverna över till skolans 
fritids.  
Presentationen avslutades med en rundvisning av skolans lokaler.  
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§ 83 Presentation av SYV 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Information om studie- och yrkesvägledarnas uppdrag. 
Ulrika, Theres och Ameer är studie- och yrkesvägledare i barn- och 
utbildningsförvaltningen   
För att eleverna ska kunna hantera valsituationer och göra väl underbyggda 
val har studie- och yrkesvägledningen en viktig roll. De senaste årens 
skolreformer har också omfattat studie- och yrkesvägledningen. 
Vi som arbetar inom studie- och yrkesvägledningen i Kungsörs kommun 
strävar efter att uppnå en röd tråd genom skolåren. De aktiviteter vi 
genomför syftar till att eleverna ska bli självständiga individer som är säkra 
på de utbildnings- och yrkesval de ska göra senare i livet.  
Vi hjälper till med: 

• att komma fram till vad individen är bra på och vad individen vill 
göra i framtiden 

• information om olika utbildningar som kan vara aktuella 
• att få kännedom om behörigheter och betyg 
• omvärldskunskap, temaveckor och prao i grundskolan. 

Detta gör vi genom att arbeta med individens kunskap om sig själv och 
kunskap om alternativ för att kunna gå vidare i studier eller få arbete. 
KAA, Kommunens aktivitetsansvar - För ungdomar mellan 16-20 år som 
inte studerar och inte arbetar. 
Det är ett löpande arbete som handlar om att identifiera, informera och 
kontakta individer som ej är i sysselsättning eller är på väg att bryta sina 
studier.  Det övergripande arbetet görs i flera steg, till exempel som nedan: 

• hemkommunen skaffar sig information om ungdomars sysselsättning 
och registrerar denna information, 

• hemkommunen kommer i kontakt med berörda ungdomar, 
exempelvis genom brev, telefonsamtal, sms, hembesök och sociala 
medier, på skolorna och 

• hemkommunen erbjuder lämpliga individuella åtgärder. 
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Vi försöker i första hand hjälpa individen att hitta motivation för fortsatta 
studier men det är inte alltid det bästa alternativet för personen. Vi försöker 
då tillsammans med andra aktörer i samhället och med individen själv hitta 
en meningsfull sysselsättning.  
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§ 84 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Läsprojektet på Västerskolan 
Vecka 46, onsdag den 17/10 startar Västerskolan ett läsprojekt. Syftet med 
projektet är att öka lusten att läsa. Att kunna tillgodogöra sig en text är en av 
de grundläggande färdigheterna som behovs i alla skolans ämnen. 
Förskolornas föräldrabrev. Oktober 2021 
Kommande stängningsdagar - förskolorna i Kungsör 
- Måndagen den 1 november och 
- måndagen den 29 november. 
Ett relativt stabilt smittläge, men en viss ökning av antalet konstaterade 
Covid-19 fall. 
Läget är relativt stabilt. Det finns dock en viss ökning av antalet 
konstaterade Covid-19 fall. Ökningen finns i huvudsak bland ovaccinerade 
ungdomar i åldern 10 till 19 år. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Förskolornas föräldrabrev, oktober 2021  
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§ 85 Kommunrevisionen - Uppföljning av 
samverkan mellan skola och individ- och 
familjeomsorg avseende barn och unga 
Diarienummer BUN 2019/149 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen önskar regelbundna rapporter för hur samverkan 
utvecklas medan skolan och individ- och familjeomsorgen kring barn och 
unga. 
En lägesrapport har tagits fram av vilken framgår vad som gjorts, bland 
annat påbörjade regelbundna samverkansmöten, gemensamt studiebesök i 
Kolsva och en planerad gemensam halvdag på temat Tidiga och 
samordnade insatser. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 8 (22) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 86 Uppdrag - Granskning av stiftelser i 
Kungsörs kommun för 2020 
Diarienummer BUN 2021/107 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till beslut och 
lämna det vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2021-08-30 ska Barn- och 
utbildningsnämnden 

• inkomma med förslag på ändamål vartill det totala kapitalet i 
Stiftelsen Greta och David Norrhammars miljövårdsfond 
samt Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs minnesfond kan förbrukas. 

• yttra sig över möjligheterna att uppfylla ändamålet med Stiftelsen 
Premie- och stipendiefond för elever vid skolväsendet inom 
Kungsörs kommun. 

Förslag till beslut: 
1. Det skolgemensamma elevrådet i Kungsörs kommun föreslås få i uppdrag 
att besluta om hur medlen från Stiftelsen Greta och David Norrhammars 
miljövårdsfond ska användas för att skapa strukturerade rastaktiviteter som 
bidrar till en god skolmiljö och ett gott kamratskap vid skolorna i Kungsörs 
kommun. 
 
2. Kungsörs kommuns förstelärare inom No föreslås få i uppdrag att 
tillsammans med lärare inom Kungsörs kommun som undervisar i No/teknik 
få i uppdrag att beslut om hur medlen Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs 
minnesfond ska användas för att köpa in litteratur och undervisningsmateriel 
som främjar elevernas lärande och intresse inom No/teknik.  
3. Rektorerna för Kung Karls skola samt Björskogs skola föreslås få i 
uppdrag att tillsammans med undervisande lärare formulera kriterier som 
överensstämmer med intentionerna för Stiftelsen Premie- och stipendiefond 
för elever vid skolväsendet inom Kungsörs kommun, samt att kriterierna blir 
anpassade till dagens förutsättningar. En årlig utdelning av stipendier, i 
enlighet med fondens intentioner, ska ske de år när fondens ekonomiska 
avkastning medger det.  
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
KS 2021-08-30 § 163 Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 2020 

Skickas till 
Rektorerna för Kung Karls skola samt Björskogs skola.  
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§ 87 Lärarförbundets skrivelse 
Diarienummer BUN 2021/118 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beakta Lärarförbundets skrivelse 
i samband med diskussion om budget för 2022 samt översända skrivelsen 
till kommunstyrelsen för kännedom och eventuell handläggning. 

Sammanfattning 
Lärarförbundet inkom den 28 september 2021 med en skrivelse ”Stoppa 
nedskärningarna, nu räcker det”. I skrivelsen beskriver Lärarförbundet de 
återkopplingar och synpunkter som de har fått från sina medlemmar.  
Lärarförbundet anser att situationen börjar bli ohållbar för sina medlemmar.  
  

Jäv 
Monica Lindgren (S), deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Stoppa nedskärningarna, nu räcker det! 

Skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 88 Nämndinitiativ från Centerpartiet om 
budgetram för 2021 och 2022 
Diarienummer BUN 2021/113 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beakta Centerpartiets synpunkter 
i samband med diskussionen om barn- och utbildningsnämndens budgetram 
för 2022.  
Barn- och utbildningsnämnden överväger att låta göra en oberoende 
utredning som belyser hur nämnden ska komma i ram och bibehålla eller 
öka kvaliteten. Inför beslut om en sådan utredning uppmanas partigrupperna 
att diskutera vad man vill ha belyst i utredningen. 
Nämnden avser fatta beslut om detta vid nästa möte. 

Sammanfattning 
 Centerpartiet lämnande på barn- och utbildningsnämndens möte den 29 
september 2021 ett nämndinitiativ. 
”Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budgetram för 
barn- och utbildningsnämnden. Ett beslut som Centerpartiet reserverade sig 
emot. Barn- och utbildningsnämnden beslutade sedan om en detaljbudget 
för nämnden, vilken innebar stora sparåtgärder på förskola, grundskola, 
fritidshem och fritidsgård. Redan då efterfrågade vi alternativa åtgärder. I 
samband med att beslut fattades av kommunfullmäktige om budgetramar 
beslutades också att nämnderna vid varje sammanträde ska redovisa vilka 
åtgärder som vidtagits för att komma i ekonomisk ram 2021. 
Barn och utbildningsnämnden redovisade vid delårsredovisningen ett stort 
underskott. Nu föreslås åtgärder för att komma i ekonomisk balans, vilket i 
realitet innebär en besparing på närmare 10 mkr. 
Vi har tagit del av Skolchef Fredrik Bergs två alternativ för de sparkrav som 
har ålagds nämnden. Vi har kommit fram till att: 
• Det går inte att skära ner så mycket under året, det gäller båda alternativen 
och vi yrkar avslag på båda. 
• Den genomlysning som har gjorts med Go Plan uppfyllde tyvärr inte de 
förväntningarna vi hade, vad gäller effektivisering av 
ekonomin/verksamheterna. 
Vi yrkar mot bakgrund av ovan 
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• att extern utredning av BUN likt det som har gjort i SN. Några som med 
objektiva ögon titta på verksamheten. 
Även för kommande år, 2022, har Centerpartiet föreslagit en högre 
budgetram än de styrande för barn- och utbildningsnämnden (KF 16 juni) 
Något som inget annat parti nappade på.” 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beakta Centerpartiets synpunkter 
i samband med diskussionen om barn- och utbildningsnämndens budgetram 
för 2022. 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning redogör Margareta 
Barkselius (C) nämndinitiativet. 

Yrkanden 
Angelica Stigenberg (S) yrkar tillägg: 
Barn- och utbildningsnämnden överväger att låta göra en oberoende 
utredning som belyser hur nämnden ska komma i ram och bibehålla eller 
öka kvaliteten. Inför beslut om en sådan utredning uppmanas partigrupperna 
att diskutera vad man vill ha belyst i utredningen. 
Nämnden avser fatta beslut om detta vid nästa möte. 

Beslutsordning 
Ordföranden redogör för tänkt propositionsordning. 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framlagt förslag: 
- att beakta Centerpariets synpunkter i samband med diskussionen om barn- 
och utbildningsnämndens budgetramför 2022. 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
framlagt förslag.  
Därefter frågar ordföranden om nämnden beslutar enligt tilläggsyrkande: 
Barn- och utbildningsnämnden överväger att låta göra en oberoende 
utredning som belyser hur nämnden ska komma i ram och bibehålla eller 
öka kvaliteten. Inför beslut om en sådan utredning uppmanas partigrupperna 
att diskutera vad man vill ha belyst i utredningen. 
Nämnden avser fatta beslut om detta vid nästa möte. 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
tilläggsyrkande.  
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 
Nämndinitiativ från Centerpartiet om budgetram för 2021 och 2022 
Protokollsutdrag BUN 2021-09-29, § 81 - Nämndinitiativ 

Skickas till 
Centerpartiet  
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§ 89 Budget 2022 
Diarienummer BUN 2021/50 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen äska om 
14 miljoner inför kommande budget. Detta beror främst på ökade 
demografiska kostnader och även ökade särskolekostnader. Dessutom 
utebliven finansiering av SFI. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
redovisning. 

Reservationer 
Muntligen reserverar sig Stellan Lund (M) och Yrjö Björkqvist (M), mot 
barn- och utbildningsnämndens beslut. 

Sammanfattning 
Inför budgetåret 2022 förväntas antalet barn och elever öka i alla 
ålderskategorier förutom en tillfällig minskning av antalet elever i 
gymnasieålder.  
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster vilket motsvarar en årskostnad på ca 10 Mkr. 
Den ekonomiska obalansen från 2021 kommer dock att finnas kvar under 
2022 om inte ytterligare minskningar genomförs eller att en ramjustering 
görs. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
redovisning. 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning diskuteras behov och 
prioriteringar för 2022.   
Kungsör kommun växer och det är viktigt för ortens utveckling. 
Inflyttningar påverkar även barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
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Bland annat blir det fler barn i förvaltningens verksamheter och det är fler 
barn som är i behov av särskilt stöd och- eller särskoleplatser. 
Övriga behov som ökar är lokaler för åk 4-9. 

Yrkanden 
Gunilla Wolinder (L), Joel Pettersson (V) och Angelica Stigenberg (S) 
lämnar följande yrkande:  
Att till Kommunstyrelsen äska om 14 miljoner till BUN inför kommande 
budget. Detta beror främst på ökade demografiska kostnader och ökade 
särskolekostnader samt för utebliven finansiering av SFI. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden redogör för tänkt propositionsordning. 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framlagt förslag: 
- att ställa sig bakom förvaltningens redovisning. 
  
Därefter frågar ordföranden om nämnden beslutar enligt yrkande: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen äska om 
14 miljoner för ökade demografiska kostnader och för ökade 
särskolekostnader samt för utebliven finansiering av SFI. 

Resultat av omröstning 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
framlagt förslag. 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Gunilla 
Wolinder (L), Joel Pettersson (V) och Angelica Stigenberg (S) yrkande: Att 
till Kommunstyrelsen äska om 14 miljoner inför kommande budget . Detta 
beror främst på ökade demografiska kostnader och även ökade 
särskolekostnader. Dessutom utebliven finansiering av SFI. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 10 20 exkl. löne- och 
kostnadsökningar  
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§ 90 Sammanträdestider 2022  
Diarienummer BUN 2021/115 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdestider för 2022 som 
förvaltningen förordat för barn- och utbildningsnämnden och dess 
presidieberedning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om 
sammanträdestider för 2022. Nämnderna uppmanas att anpassa sina 
sammanträden efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade 
protokoll bör finnas klara till beredningen inför kommunstyrelsen. Utifrån 
detta har förslag till tider för barn- och utbildningsnämnden och för barn- 
och utbildningsnämndens presidieberedning tagits fram. 
Följande sammanträdestider föreslås: 

• Barn- och utbildningsnämnden träffas den fjärde onsdagen i 
månaden med start kl. 16.00, med vissa undantag. 
Sammanträdesdagar för 2022: 26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 
april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 
november och 14 december. 

• Barn- och utbildningsnämndens presidieberedning träffas 
onsdagar, kl. 08.00: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 1 
juni, 10 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 30 
november. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19, 
sammanträdestider för 2022 
KS 2021-09-27 § 179 Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 
KF 2021-10-11 § 162 Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 91 Ekonomisk redovisning 
Diarienummer BUN 2021/40 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
lämna den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster. 
Trots detta förväntas årets resultat innebära ett underskott på 7,5 Mkr.  
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 
  
 
   
   
  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
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§ 92 Måldiskussioner för 2022 
Diarienummer BUN 2020/134 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att målet som avser 
barnkonventionen tas bort då konventionen nu är lagstadgad och ersätts av 
ett miljömål med indikator om källsortering. 
Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på miljömål med indikator om 
källsortering. 

Sammanfattning 
I diskussion tillsammans med barn- och utbildningsnämndens presidium har 
det framförts synpunkter på att målet barnkonventionen borde ersättas av ett 
mål för miljöarbetet. 
Diskussionsunderlag inför beslut om eventuell revidering av nämndmål 
för 2022. 
Mål för 2022 enligt tidigare beslut av barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsområde Nämndmål till och med  
2022-12-31 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- 
och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som upplever 
skolan som trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- 
och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara känd och 
implementerad i förskola och skola. 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- 
och 
utbildningsförvaltningen. 

I samband med års- och delårsbokslut ska 
ekonomiska nyckeltal för respektive 
verksamhetsområde inom barn- och 
utbildningsnämnden redovisas för att 
kunna jämföras med motsvarande 
kommuner och riket. 

Förskola och pedagogisk 
omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar inom förskolan, 
ska öka jämfört med andelen vid basåret 
2017”. Förutsatt att männen har likvärdig 
kompetens som kvinnliga sökanden. 
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Grundskolan, 
förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. 
Jämfört med basåret 2017.  
  

Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala elevhälsan, 
musikskolan, 
förebyggande arbete med 
ungdomar, fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal 
under sin tid i grundskolan. 
  

VIVA.  
Vuxenutbildning, 
studievägledning, SFI, 
integration, gymnasium – 
IM språk 

Antalet elever som läser SFI eller svenska 
som andra språk i kombination med att de 
har språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning föreslogs att målet som 
avser barnkonventionen tas bort då konventionen nu är lagstadgad och 
ersätts av ett miljömål med indikator om källsortering. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-20 
BUN 2021-02-24 § 15 Mål för barn- och utbildningsnämnden 2021-2022  
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§ 93 Delegationsbeslut 
Diarienummer BUN 2021/10 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut i oktober 2021 
Dnr Beslut 
BUN 2021/80:1-33 Skolskjuts vid särskilda skäl enligt 10 kap. 32 § 
Skollagen 
BUN 2021/122 Avslag på ansökan till vuxenutbildningen - Lagerutbildning 
BUN 2021/121 Avslag på ansökan till vuxenutbildning - Ekonomi- och 
redovisningsassistent 
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§ 94 Meddelanden och rapporter 
Diarienummer BUN 2021/9 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 
Meddelande från Västra Mälardalens Myndighetsförbund (BUN 2021/120)  
- Inspektionsrapport från besök på Kung Karls skola för hälsoskyddstillsyn 
enligt miljöbalken. 
- Beslut om ändring av riskklassning och årlig avgift för hälsoskyddstillsyn 
på Kung Karls Skola. 
Tecknat personbiträdesavtal mellan Tempus Information System AB och 
barn- och utbildningsförvaltningen (BUN 2021/123). 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-11 - Avsägelse och 
fyllnadsval (BUN 2021/69) 
§ 166 Ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
§ 164 Ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
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