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Dnr KS/2021:25 

§ 40 - Verksamhets- och budgetuppföljning januari -  
juli 2021  

Barn- och bildningsutskottets verksamhet består av förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, fritidsgård, skol- och 
folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i kommunen. 
Utöver detta har barn- och bildning ansvar för verksamheterna familjecentral samt 
ungdomsmottagning i samarbete med Region Värmland. 

Verksamhet  

Förskola/Familjecentral 
 
Öppna förskolan har haft sin verksamhet stängd pga rådande pandemi hela 
perioden från januari till juli. Familjecentralens personal har gått kurs i HBTQ, 
konferens runt Barnkonventionen och förskolläraren på Öppna förskolan har 
utbildat sig till instruktör i HLR för barn. Under försommaren har såväl nya 
pedagoger på kommunens förskolor och vikarier under 
sommarsammanslagningen fått utbildning i HLR för barn. Arbete pågår runt tidig 
upptäckt och professionerna på familjecentralen har samverkat i detta. 
 
Obehörighet på såväl förskollärartjänster som barnskötartjänster har resulterat i 
lägre lönekostnader än beräknat på flertalet förskolor. Rekryteringen inför läsåret 
21/22 resulterade i några nya förskollärare på båda områdena, dock har inte alla 
tjänster kunnat besättas med behörig personal. 
 
Utvecklingsarbetet har fortgått med SKA, SKUA samt verksamhetsmålen för 
förskolan vid såväl stängningsdagar som mellan stängningsdagar på alla 
förskoleenheter under perioden. Siten Aktiva åtgärder mot diskriminering och 
kränkande behandling har arbetats med löpande under året och utvärderades i 
slutet av maj/början av juni, inför kommande läsår har ändringar gjorts så att varje 
förskola har en egen site. 
 
Förskolans dag har firats på varje enhet under maj med olika former av aktiviteter 
för barnen som sedan avslutades med fika. Dagen uppmärksammades på 
kommunens FB sida. 
 
Sammanslagning av förskolor har ägt rum under sommarveckorna 28-31. Myran i 
Ekshärad och Milan i Hagfors har varit öppna. 
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Fler barn än prognostiserat, inflyttningar och förändring av upptagningsområden 
resulterade i behov av ytterligare platser inom barnomsorgen i Råda. Under 
sommaren kom paviljonger på plats och efter ett extra beslut runt stängning av 
förskoleverksamheten i Råda 9-11/8 då flytt från förskolebyggnad till paviljonger 
skedde är nu förskoleverksamheten igång igen. I skrivande stund är en del arbete 
kvar utvändigt med området runt paviljonger såsom staket och diverse 
grävarbeten samt vissa justeringar inomhus i paviljongerna. 
 
Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem/Förskoleklass 
 
Fortsatt arbete kopplat till covid-19, dock ett betydligt bättre läge än tidigare 
under terminen. 
 
Anpassade skolavslutningar har genomförts på samtliga enheter.  
 
Årets efterarbetsvecka har även den anpassats utifrån råd och rekommendationer 
kopplade till covid-19. Utvärderingar och analyser har genomförts vid de olika 
enheterna. 
 
Kvalitetsrapporter för förskoleklass/grundskola, grundsärskola och fritidshem har 
sammanställs i Hypergene. 
 
Under juni månad har årets lovskola för åk 8-9 genomförts. I utvärderingen 
framkommer att årets lovskola upplevts som mycket positivt både när det gäller 
upplägg, genomförande och resultat. Flera elever i åk 9 har blivit behöriga till 
gymnasiet och flera elever i åk 8 har ett bättre utgångsläge inför åk 9. 
 
Rekryteringar inför kommande läsår har skett. 
 
Nya rektorn på åk 4-6 ÄBC har börjat fullt ut på sin tjänst. 
 
Grundsärskolan har endast verksamhet på ÄBC från och med augusti. 
 
Utifrån stängning av HVB-hem kommer personal på mottagningsenheten 
omplaceras under höstterminen. Planeringsmöten i augusti är inbokade. 
 
Vi har haft feriearbetare i verksamheterna under 9 veckor. Detta har fungerat 
mycket bra. 
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Råda gamla skola har rivits, vi har nu tömt skolan på material och magasinerat det 
som ska sparas till den nya skolan. 

Inflytt av ca 10 elever till Kyrkhedens/Råda skola. 

Gymnasium/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning 

Gymnasiet har något svagare söktryck än förra året. 

Vid analys av resultat ser vi att en del kurser har varit svåra att genomföra via 
fjärrundervisning så ett ytterligare stöd kommer att behövas. Vi planerar nu för en 
säker skolstart med alla elever på plats. Viss oro bland personalen finns samtidigt 
som man verkligen vill ha eleverna på skolan för närundervisning. Osäkerhet 
finns runt organisationen för introduktionsprogrammen då prognosen säger att vi 
har fler som ska gå där än vi trodde. Även oroligt runt sökbilden till vo. 

Kultur/Fritidsgårdar 

Under första halvåret av 2021 drabbades kommunen av en hög samhällssmitta av 
Covid-19. Detta påverkade i hög grad fritidsgårdarnas verksamhet. För att hålla 
kontakten med barn och unga erbjöds utomhusaktiviteter, telefonkontakt och 
digitala träffar med tex onlinespel. Tidvis var fritidsgårdarna öppna med 
begränsat antal besökare. Under våren planerades för kolloverksamhet, som tyvärr 
fick ställas in med mycket kort varsel. Feriearbetarna fick istället arbeta med 
lättare renovering av stugan på Åsanland och en delta i en cyanotypi workshop 
med lärare på kulturskolan. Även kulturverksamheten påverkades stort av 
pandemin. Biblioteken har under hela perioden haft möjlighet att ge service till 
besökare, men under en kortare period enbart genom förbokning av besök. 
Servisen har även utökats med utlämningstjänster vid våra bibliotek.  Under våren 
har vi kunnat ge möjlighet för personer med behov av studieplats med tillgång till 
internet att studera i biblioteket samt tillgång till dator/kopiator vilket varit 
mycket uppskattat och flitigt utnyttjat.  

Tyvärr har våra populära mötesträffar varit inställda större delen av våren, som 
stickcafé, korsordscafé och andra programpunkter på Lördag på biblioteket både 
för barn och vuxna. 
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Ekonomiskt resultat 

 Budget Redovisning Årsbudge
t 

Årsprognos 

 jan-juli jan-juli   

Verksamheter, tusental kronor     

Utskott 192 174 334 334 

Administration mm gemensamt 9997 11199 22718 23331 

Barnomsorg 31884 30380 54811 54656 

Fritidshem 5875 5458 9602 9662 

Förskoleklass 3936 4663 6636 6911 

Grundskola 61751 58787 105042 103619 

Gymnasieskola 25901 25561 45473 45506 

Vuxenutbildning 2751 2493 1371 1371 

Bibliotek, kulturskola, kultur 5065 4897 8726 8876 

Fritidsgårdar mm 1288 1159 2178 2258 

Projekt barn- och bildning 44 102 75 75 

Undervisning nyanlända 2816 5932 9783 10158 

Totalt barn - och bildningsutskott 151500 150805 266749 266757 
 
Sammanfattning 

Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-juli visar på ett överskott 
jämfört med budgeten för samma period på 695 tkr. Prognosen för helåret visar 
just nu på ett underskott av 8 tkr. De kostnader som just nu är underskott är 
kostnader kopplade till Introduktionsprogrammen, kostnader för elevresurser, 
kostnader personaldatorer, elevboende, avgifter kulturskola samt städning 
fritidsgård. Utöver detta ligger ett underskott för kostnader IKE barnomsorg. Just 
nu beräknas överskott kopplat till skolskjuts, åk 4-6 ÄBC, delar av gymnasiet 
samt förskola. Kostnader kopplade till migration söks ur migrationspotten. Dessa 
beräknas till 5500 tkr för 2021. 

En reservation kring prognosen måste fortsatt lämnas med anledning av 
svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat 
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till migrationen samt svårigheten att beräkna hur mycket bidrag som ges genom 
statsbidrag. 

Förslag till åtgärder: 

Barn- och bildning söker 5500 tkr från Migrationspotten. Detta för att täcka 
kostnader kopplade till Migration. 

Analysarbete kring budget gällande mottagningsenhet Aspen, F-3 och åk 4-6 
kommer göras inför delårsbokslut. 

Budget vux/SFI behöver kontinuerligt utvärderas och följas upp under ht eftersom 
vi styrt om utbildningsspår med inriktning mot yrke. 

Eventuellt söka ur verksamhetspott för volymökning på förskolan Prästkragen 
inför kommande läsår utifrån ökat antal barn. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-08-19 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 
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Dnr KS/2021:313 

§ 41 - Redovisning av fria skolvalet samt elevunder lag 
grundskola ht 2021  
På utskottsmötet den 25 maj 2021 initierade Socialdemokraterna ett ärende om en 
utredning kring hur många elever som utnyttjar det fria skolvalet, och hur valen 
faller ut. Ärendet kompletterades av Oberoende Realister som även ville veta hur 
HVB-hem, befintliga och planerade, påverkar våra fyra skolor. Utöver detta ville 
Oberoende Realister att aktuellt elevantal och fördelningen på respektive 
grundskola ska redovisas, med hänvisning till rådande befolkningsutveckling i 
Hagfors kommun. 
Utredningen ska presenteras för utskottet 31/8 2021. 
 
Utredning 
Barn- och bildningsförvaltningen har utifrån ovanstående uppdrag sammanställt 
de begärda uppgifterna. 
I bilagan redovisas det fria skolvalet såväl inom kommunen samt till andra 
kommuner. I utredningen redovisas även elevunderlaget med en prognos för 
läsåren framåt från 2022/2023 till och med läsåret 2026/2027. Slutligen redovisas 
även HVB-hemmens troliga påverkan på våra skolor. 

Handlingar i ärendet 

Skolchefs tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Bilaga utredning “Redovisning fria skolvalet samt elevunderlag grundskola ht 
2021”. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen utifrån uppdraget. 

Beslutet skickas till 
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 
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Dnr  

§ 42 - Information från verksamheten  
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar om Covid -19 läget inom 
verksamheten:  

Uppföljning av frånvaro, smittläge- och friskläge samt beredskap och åtgärder för 
att minska smitta vid eventuellt utbrott. 

Anpassningar av verksamheter  

Nya riktlinjer 

Anmälningar till Arbetsmiljöverket, uppföljda och avslutade  

Uppföljning av studieskuld 

Vaccination för 16-17 åringar 

Sjuktal personal juli 2021 

Kränkande behandling och åtgärder angående elever  

Behörighet pedagogisk personal ht 2021 

Redovisning av betygsresultat grundskola och gymnasiet vt 2021 

Frånvaro grundskola och gymnasiet vt 2021 

Inga inkomna synpunkter/klagomål 

Pågående fastighetsprojekt  

Rektorstjänst mottagnngsenheten 

Satsningar SKRs utvecklingsprogram för fullföljdutbildning 

Remiss statlig utredning SOU 2021:30 Kampen om tiden, mer tid till lärande 

Förstärkning ”Skolmiljarden”  

Överklagning Förvaltningsrätten angående beslut om grundsärskola  

Krisplan publicerad på hemsidan  

Ansökan Karlstad Universitet angående övningsskola förskola 

Beslut 

Barn- och bildningsutkottet godkänner rapporteringen 
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Dnr KS/2021:21 

§ 43 - Anmälningsärenden  
Dnr KS 2020:27, handling 2932 
Förvaltningsrättens dom i mål nr 7501-20, överklagat beslut angående 
särskolan Ekshärad 
 
Dnr KS 2020:441, handling 3159 
Information om  utsedd ordinarie rektor vid föräldrakooperativet Kojan 
 
Dnr KS 2021:2, handling 2340 
Inskrivning av elev i förskoleklass/grundskola 
 
Dnr KS 2021:2, handling 2942, 2943, 2944 
Degerfors kommuns bidragsbeslut gymnasieskolan till fristående 
huvudmän 2021 
 
Dnr KS 2021:2, handling 3358 
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket, Älvstranden, gymnasie och 
bildningscentrum f-9 
 
Dnr KS 2021:264, handling 2434 
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket, utredning kopplad till anmälan 
Arbetsmiljöverket, 2021-03-01, ÄBC Administrativa korridoren 
 
Dnr KS 2021:265, handling 3383 
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket, anmälan om tillbud vid Kyrkhedens 
skola  
 
Dnr KS 2021:272, handling 2211 
Svar synpunkt på klagomål avseende utemiljön Förskolan Milan 
 
Dnr KS 2021:273, handling 3387 
Avslutat ärende Arbetsmiljöverket, anmälan om tillbud vid Sunnemo skola 
och förskola 
 
Dnr KS 2021:223, handling 2214 
Svar synpunkt klagomål avseende skolskjuts för barn i Björkliden 
 
Dnr KS 2021:223, handling 3378 
Synpunkter och klagomål inom gymnasieskola eller vuxenutbildning 
 
Dnr KS 2021:312, handling 2282 
Inskrivning av elev i grundskola 
 
Dnr KS 2021:339, handling 2545 
Ansökan om utökad barngrupp, föräldrakooperativet Kojan 
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Dnr KS 2021, handling 3015, 3016, 3017 
Beslut om utökad satsning gällande tillfällig försärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 "skolmiljarden" 
 
Delegeringsbeslut  
 
Dnr KS 2021:6, handling 2280 
Svar på ansökan om plats i grundskola 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2495 
Begäran från Torsby kommun om att elev får vara inskriven i skola i annan 
kommun än hemkommunen  
 
Dnr KS 2021:6, handling 2511 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2512 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2513 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid fritidshem 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2621 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2622 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2623 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2624 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2625 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2626 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2627 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2981 
Delegeringseslut om mottagande i grundsärskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2995 
Delegeringsbeslut om mottagande i grundsärskola 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2997 
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Delegeringsbeslut - ansökan om utökad interkommunal ersättning för 
enskild elev 
 
Dnr KS 2021:6, handling 2998 
Ansökan om utökad interkommunal ersättning för enskild elev 
 
Dnr KS 2021:6, handling 3384 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 3477 
Delegeringsbeslut - utökad tid vid förskolan 
 
Dnr KS 2021:6, handling 3496 
Delegeringsbeslut - Förändrade tider Allmän förskola Prästkragen 
 
Avtal  
 
Dnr KS 2021:10, handling 2283 
Skolavtal Linköpings kommun/Hagfors kommun angående enskild elev 
 
Dnr KS 2021:10, handling 2348 
Skolavtal Sigtuna kommun/Hagfors kommun angående enskild elev 
 
Dnr KS 2021:10, handling 2514 
Skolavtal Lindesbergs kommun/Hagfors kommun angående enskild elev 
 
Dnr KS 2021:10, handling 2515 
Skolavtal Lindesbergs kommun/Hagfors kommun angående enskild elev 
 
Dnr KS 2021:10, handling 3084 
Samverkansavtal Karlstad kommun/Hagfors kommun för enskild elev 
 
Dnr KS 2021:10, handling 3085 
Samverkansavtal Karlstad kommun/Hagfors kommun för enskild elev 
 
Skolskjuts  
 
Dnr KS 2021:353 
Skolskjuts vid växelvis boende  
 
Frånvaroanmälan  
 
Dnr KS 2020:619, handling 2424 
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 4-6 
 
Dnr KS 2021:73, handling 2950, 2951, 2952, 2953 
Avslut av frånvaroanmälan ÄBC 7-9 
 
Dnr KS 2021:222, handling 2938, 2939, 2940, 2941 
Avslut av anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC f-3 
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Dnr KS 2021:297, handling 2216 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:298, handling 2217 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:299, handling 2219 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:300, handling 2220 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:301, handling 2221 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:302, handling 2222 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
Dnr KS 2021:303, handling 2223 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:304: handling 2224 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:305, handling 2225 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:306, handling 2226 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:307, handling 2227 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:308, handling 2228 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:309, handling 2229 
Frånvaroanmälan till huvudman, kyrkhedens skola 4-9 
 
Dnr KS 2021:310, handling 2230, 2949 
Frånvaroanmälan och avslut till huvudman, ÄBC 7-9 
 
Kränkningsärenden  
 
Dnr KS 2020:452, handling 2699 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:453, handling 2700 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
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Dnr KS 2020:485, handling 2701 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:489, handling 2702 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:490, handling 2703 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:493, handling 2704 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:494, handling 2705 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:495, handling 2741 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:537, handling 2706 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:546, handling 2707 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:553, handling 2708 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2020:557, handling 2709 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2020:558, handling 2740 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden 4-9 
 
Dnr KS 2021:48, handling 2429 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 7-9 
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Dnr KS 2021:53, handling 2441 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran 
 
Dnr KS 2021:69, handling 2982 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC F-3 
 
Dnr KS 2021:108, handling 2337 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 7-9 
 
Dnr KS 2021:110, handling 2430 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 4-6  
 
Dnr KS 2021:216, handling 3091 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, Förskolan Prästkragen 
 
Dnr KS 2021:257, handling 2923 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, Förskolan Milan 
 
Dnr KS 2021:263, handling 2439 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, Förskolan Solrosen 
 
Dnr KS 2021:267, handling 2581 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9  
 
Dnr KS 2021:268, handling 2582 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9  
 
Dnr KS 2021:269, handling 2984 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
Sunnemo F-3 
 
Dnr KS 2021:279, handling 2339 
Återkoppling och avslut av anmälan om  trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden f-3 
 
Dnr KS 2021:281, handling 2338 
Återkoppling och avslut av anmälan om  trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkheden f-3 
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Dnr KS 2021:282, handling 2583 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9 
 
Dnr KS 2021:283, handling 2584 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9 
 
Dnr KS 2021:284, handling 2983 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
F-3 
 
Dnr KS 2021:285, handling 2440 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran 
 
Dnr KS 2021:286, handling 2742 
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
kyrkheden F-3 
 
Dnr KS 2021:321, handling 2334, ÄBC 7-9 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
 
Dnr KS 2021:322, handling 2335, ÄBC 7-9 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
 
Dnr KS 2021:323, handling 2336, ÄBC 7-9 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
 
Dnr KS 2021:328, handling 2425, 2743 
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 7-9 
 
Dnr KS 2021:329, handling 2426, 2744 
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 7-9 
 
Dnr KS 2021:330, handling 2427 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 
 
Dnr KS 2021:331, handling 2428 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling , ÄBC 4-6 
 
Dnr KS 2021:336, handling 2516, 2922 
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, Förskolan Solrosen 
 
Dnr KS 2021:364, handling 3390 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9 
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Dnr KS 2021:365, handling 3391 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9 
 
Dnr KS 2021:366, handling 3392 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9 
 
Dnr KS 2021:367, handling 3393 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9 
 
Dnr KS 2021:414, handling 3497 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9 
 
Dnr KS 2021:415, handling 3498 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-9 
 

Förslag till beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

  


