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Gullstrand (V).
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Ordförande: Ulrica Truedsson (S) 
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§ 18

Val av justerare 
Bildningsnämnden utser Petri Ogenholt (KD) att justera dagens protokoll. 
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§ 19

Fastställande av dagordning 
 Beslut om öppna sammanträden flyttas till §20

 Informationspunkten om normer och värderingar flyttas till §29

 Ingela Wallace (C) och May Altizini (C) väljs in i samrådsorganisationen istället för 
Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C).

 I övrigt godkänns och fastställs utsänd dagordning i sin helhet. 
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§ 20 BIN/2023:101

Beslut om öppna sammanträden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar om öppna sammanträden för nämnden. Beslutet gäller till 
och med 31 december 2026. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 25 § ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda 
dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det.

Kommunfullmäktige i Katrineholm har under § 6 den 25 januari 2023 beslutat att anta 
revidering av allmänt nämndreglemente (KFS 1.16). Av revideringen framgår bland annat 
att det är upp till varje enskild nämnd att besluta om öppna sammanträden. 

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som 
avser myndighetsutövning, eller där det förekommer uppgifter som omfattas av 
sekretess.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-03-14

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten 
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§ 21 BIN/2023:96

Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
sammanträdesprotokollet från 2023-03-28.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av 
gällande delegationsordning:

Verksamhetschef

 Beslut om omsorg på kvällar, nätter och helger från 2023-01-27 – 2023-03-08

Enhetschef

 Beslut om uppsägning av plats i förskola eller fritidshem, handlingsnummer 2023–
001 – 2023-032. 
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§ 22

Informationspunkt 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Informationspunkten inleds med att förvaltningschef Johan Lindeberg berättar om vilka 
processer som pågår på förvaltningen. Ett antal skolinspektionsbesök på kommunens 
skolor har genomförts. Det har genomförts ordinarie tillsynsbesök av Skolinspektionen i 
Björkvik, grundsärskolan samt järven city. Det väntar även fler inspektioner. Angående 
Järven City har det inkommit allvarliga brister gällande myndighetsutövningen och hur 
förberedelse och grundarbete görs för eleven. Utförande av pedagogiska utredningar 
samt anteckningar om detta. Skolinspektionen ifrågasatte även vem som hade rätt att 
fatta vissa beslut som togs, det vill säga antingen rektor eller person i rektors ställe. En 
bedömning som görs är att om man tillhör L-gruppen på Järven är man beroende av 
insatser. Sammanfattningsvis är det flera allvarliga brister som måste åtgärdas snarast, 
vissa redan i april 2023 och andra i juni 2023. Ett arbete har påbörjats omedelbart för att 
säkerställa och ge berörd enhet det stöd som behövs för att komma till rätta med 
problemen. Ett förslag är även att göra om skolorganisationen till viss del, detta i 
enlighet med förslag till beslut i ärende under §27 i dagens protokoll. 

Enhetschef Johanna Siverskog går igenom månadsrapporten för februari månad år 
2023. Det framgår att det är betydligt färre antal elever inom förskolan nu jämfört med 
föregående år. Detta har bland annat inneburit en mindre budgetram. Sett till 
grundskolan är skillnaden mindre mot föregående år. När det kommer till fritidshem är 
det tvärtom, fler elever än föregående år. Slutligen är det marginell skillnad på antal 
elever inom gymnasieskolan, men färre antal än år 2022. Förskolan ligger bra till, 
däremot har grundskolan utmaningar att hålla budget. Gällande grundsärskolan ser 
man en stor förbättring och bedömningen är att budgeten kommer klaras under året. 
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ser i stort sett identiskt ut med föregående år. 
Fortsatt krävs att dessa verksamheter anpassar sig till den budget de fått. Slutsatsen 
sammantaget är att det kommer krävas mer jobb för att budgeten för de olika 
verksamheterna ska hållas även framledes. 

Nämnden tackar för informationerna. 

Yttranden
Under informationspunkten yttrar sig förvaltningschef Johan Lindeberg, Ulrica 
Truedsson (S) och enhetschef Johanna Siverskog, Torbjörn Jonsson (M), Anne Hofstedt 
(M), Carl-Henrik Gustavsson (S) och Abukar Ismail (MP). 
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§ 23 BIN/2023:14

Motion - Bonden i skolan 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Björn Wahlund (L) har lämnat en motion 
om att öka kunskapen om var ”maten växer”. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att F-6 i kommunens alla skolor antar möjligheten att delta i ”Bonden i skolan”

Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Björn Wahlund (L) beskriver i sin motion 
att ”Bonden i skolan” är ett digitalt läromedel som tagits fram av LRF, Lantbrukarnas 
riksförbund. De beskriver vidare att läromedlet på ett enkelt och roligt sätt visar matens 
väg till tallriken och varför vi faktiskt behöver bönder. Läromedlet vänder sig till årskurs 
F-6.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-03-08

 Motion om att öka kunskapen om var ”maten växer”, 2022-12-05

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig enhetschef Johanna Siverskog och 
Ulrica Truedsson (S). 

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten
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§ 24 BIN/2022:231

Motion - Det saknas personal i Katrineholms kommun 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att det saknas 
personal i Katrineholms kommun. Motionen utmynnar i följande yrkande:

 att det pågående arbetet med arbetsrelaterade besök ökar.

 att kommunen tecknar avtal med ”UNG OMSORG”

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) skrivver i sin motion att ”Vi kristdemokrater 
vill se en större satsning på ungdomars möjlighet att både få fler verklighetsberättelser 
och längre pröva på jobb innan man bestämmer sig för inriktningen på studierna.”

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-03-08

 Motion från Kristdemokraterna om att det saknas personal i Katrineholms kommun

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig enhetschef Johanna Siverskog, Anne 
Hofstedt (M), Ulrica Truedsson (S), förvaltningschef Johan Lindeberg och Torbjörn 
Jonsson (M). 

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige 

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1584073



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2023-03-28 10 (19)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 25 BIN/2023:95

Remissvar - starta F3 och fritidshem på kunskapsskolan 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och antar det som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Kunskapsskolan Katrineholm 
i Katrineholms kommun fr.o.m. läsåret 2024/2025. I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800) har Katrineholms kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
Kunskapsskolans ansökan.

Prognosen för de kommande 10 åren visar att elevantalet i grundskolan i Katrineholms 
kommun kommer att sjunka de kommande åren. Från och med 2020 har barnafödandet 
i kommunen sjunkit. Detta är en utveckling som har kunnat ses inte bara i Katrineholm 
utan i hela landet.  2026 kommer dessa mindre barngrupperna att börja påverka 
grundskolan då barnen födda 2020 börjar förskoleklass.  

Bildningsförvaltningen beskriver i ärendet vilka ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser ett godkännande av Kunskapsskolans ansökan skulle kunna 
få. 

Bildningsförvaltningens bedömning är att om Kunskapsskolan beviljas ett godkännande 
att bedriva förskoleklass – grundskola samt fritidshem i Katrineholms kommun så får det 
till konsekvens att det inom kommunens kommunala skolor kommer att uppstå 
övertalighet av personal. Bildningsförvaltningens bedömning är också att relativt mer 
resurser behöver läggas på lokalkostnader. 

Ärendebeskrivning
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Kunskapsskolan Katrineholm 
i Katrineholms kommun fr.o.m. läsåret 2024/2025.

Katrineholms kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800).

För att en ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola ska godkännas 
krävs att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna 
eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där 
utbildningen ska bedrivas. Det framgår av 2 kap. 5 § fjärde stycket skollagen.

Av förarbetena till bestämmelserna framgår att Skolinspektionen, vid prövning av om 
det föreligger påtagliga negativa följder på lång sikt, ska göra en helhetsbedömning av 
samtliga omständigheter i ärendet och även beakta elevperspektivet. Med lång sikt avses 
ca fem-sex år.
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Av förarbetena framgår även att det är lägeskommunen som ska påvisa att en etablering 
av utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder på lång sikt. Lägeskommunens 
yttrande är därför ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om 
etableringen skulle medföra sådana påtagliga och bestående negativa följder på lång sikt 
att ansökan ska avslås.

Nuläge

Diagram 1, Prognos åldersgruppen 6–9 år

Prognosen för de kommande 10 åren, som kan ses i diagrammet ovan, visar att 
elevantalet i grundskolan i Katrineholms kommun kommer att börja sjunka 2026. Det 
minskade elevantalet 2026 och framåt är en direkt följd av de minskade födelsetal som 
har kunnat ses från och med år 2020. Detta är en utveckling som har kunnat ses inte 
bara i Katrineholm utan i hela landet.  

Från och med år 2029 bygger prognosen på ett antagande om antal födda barn år 2023 
och kommande år. Antagandet utgår ifrån att antalet födda barn är ett snitt utifrån de 
fem föregående åren). Detta gör att prognosen för år 2029 – 2033 är ytterst osäker. 

Skolenhet Huvudman Årskurser Antal elever 15 feb
Bie skola Kommunal Förskoleklass - år 6 91
Björkviks skola Kommunal Förskoleklass - år 6 89
Forssjö skola Kommunal Förskoleklass - år 6 134
Julita skola Kommunal Förskoleklass - år 6 83
Järvenskolan Kommunal år 7-9 1007
Järvenskolan city Kommunal år 7-9 47
Kunskapsskolan Fristående år 4-9 348*
Nyhemsskolan Kommunal Förskoleklass - år 6 409
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Sandbäcksskolan Kommunal Förskoleklass - år 6 628
Skogsborgsskolan Kommunal Förskoleklass - år 6 538
Sköldinge skola Kommunal Förskoleklass - år 6 94
Stensättersskolan Kommunal Förskoleklass - år 6 422
Strångsjö skola Kommunal Förskoleklass - år 6 40
Valla skola Kommunal Förskoleklass - år 6 210
*antal elever Kunskapsskolan avser enbart elever folkbokförda i Katrineholms kommun

Tabell 1. Skolenheter i Katrineholms kommun, grundskola

Idag finns tio kommunala skolenheter förskoleklass – år 6. Utöver detta finns två 
skolenheter år 7–9. I kommunen finns även en fristående skola (Kunskapsskolan) år 4–9.

Idag är 141 elever folkbokförda i Katrineholms kommun skolplacerade på 
Kunskapsskolan årskurs 4–6. Merparten (83%) av dessa elever är hemmahörande i 
tätorten. Fördelningen mellan de olika upptagningsområdena i tätorten är relativt jämn, 
med en liten övervikt för områdena Nyhem och Skogsborg. 

Konsekvensbeskrivning

Ekonomiska konsekvenser

Om Kunskapsskolan beviljas godkännande att bedriva förskoleklass – grundskola (år 1–
3) samt fritidshem i Katrineholms kommun kommer övertalighet av personal att uppstå i 
de kommunala skolorna. Kommunen kommer också få ökade kostnader kopplat till 
lokalbidrag då samtliga kommunala skolor i tätorten med stor sannolikhet kommer att få 
minskade elevantal till förmån för Kunskapsskolan. Lokalkostnaderna för de kommunala 
skolorna kommer inte att kunna minskas i någon större omfattning utan istället kommer 
lokalkostnaderna att fördelas på färre elever och lokalbidrag kommer att behöva betalas 
ut för elever i fristående verksamhet.

Organisatoriska konsekvenser

På lång sikt kan etableringen få till följd att flera av de kommunala skolorna kan komma 
att behöva göra förändringar i sin organisation inom förskoleklass – år 3 samt 
fritidshem. Med stor sannolikhet är det främst de kommunala skolorna i tätorten som 
kommer att tappa elever om Kunskapsskolan i Katrineholm får tillstånd att bedriva 
förskoleklass till år 3 samt fritidshem. 

Baserade på historiska sökdata är det ett rimligt antagande att det ej går att minska 
antalet klasser i den kommunala förskoleklass - år 3 verksamheten. Den kommunala 
skolan behöver ha kvar samma antal klassrumslokaler och samma antal lärarpersonal. 
Minskningen behöver hanteras genom minskning av icke undervisande personal. 

Pedagogiska konsekvenser

Etableringen kan få till följd att planeringen inom de kommunala skolorna blir mer 
långsiktig då eleverna väljer Kunskapsskolan redan i förskoleklass. Idag går eleverna i 
den kommunala skolan fram till år tre och kan sedan välja Kunskapsskolan i år 4. Detta 
gör att planeringen i övergången mellan låg- och mellanstadiet försvåras och att 
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parallellerna inte blir jämna över stadierna. Det blir färre överlämningar mellan 
huvudmän vilket kan ha en positiv pedagogisk effekt för eleverna. 

För att den problematik kring dimensionering som idag finns i övergången mellan år 3 
och år 4 inte ska flyttas till förskoleklassen behöver kommunikationen mellan 
Katrineholms kommun och Kunskapsskolan i Katrineholm förbättras. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-03-13

 Remiss från Skolinspektionen ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i 
Katrineholms kommun

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig enhetschef Johanna Siverskog, Ulrica 
Truedsson (S), Abukar Ismail (MP), Linda Rosenlund (S), Torbjörn Jonsson (M), Anne 
Hofstedt (M), Rickard Hermansson (SD), Henrik Gullstrand (V), Carl-Henrik Gustavsson (S) 
och förvaltningschef Johan Lindeberg.

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 

Akten
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§ 26

Återrapportering - kontrollpunkt likvärdig bemanning 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen och lägger den till handlingarna

Enhetschef Johanna Siverskog inleder med att berätta att den första rapporten är klar 
avseende likvärdig bemanning som ska återrapporteras till statistiska centralbyrån. 
Gällande förskola och annan pedagogisk verksamhet ska all personal som arbetar inom 
verksamheten rapporteras in. Uppgiften används som underlag för dimensionering av 
lärarutbildningen. Avseende lärare som har egen undervisning ska den rapporteras 
inom en kategori. Fritidslärare och pedagoger som inte undervisar ska rapportera inom 
den kategori som ligger dem närmast. Vidare uppger Johanna att nämnden kommer få 
ta del av en rapport efter sammanträdet där de kan gå igenom statistiken själva. Det kan 
konstateras att mer resurser tilldelas grundsärskolan. Det kan också konstateras att det 
skiljer sig lite beroende på vilken skola man går på, även om det inte är några stora 
skillnader. Det finns ett mönster om att där det krävs mest behov, är det färre antal barn 
per lärare. 

Nämnden tackar för återrapporteringen. 
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§ 27 BIN/2023:104

Förändringar inom skolorganisationen 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att: 

 Skolenheterna Stensättersskolan 1 och Stensättersskolan 2 slås från och med läsåret 
2023/24 ihop och blir Stensättersskolan

 Skolenheterna Järvenskolan och Järvenskolan city slås från och med läsåret 2023/24 
ihop och blir Järvenskolan

 Stensätter grundsärskola byter läsåret 2023/24 namn till Stensätter anpassad skola

 Nävertorp grundsärskola byter läsåret 2023/24 namn till Nävertorp anpassad skola

 Läsåret 2023/24 öppnas en ny skolenhet vid namn Järven anpassad skola 

Sammanfattning av ärendet
Stensättersskolan är i dagsläget uppdelad på tre skolenheter; Stensättersskolan 1, 
Stensättersskolan 2 och Stensätter grundsärskola. I samband med att en av rektorerna 
avslutar sin tjänst kommer organisationen göras om och de båda grundskoleenheterna 
Stensättersskolan 1 och Stensättersskolan 2 föreslås till läsåret 2023/24 slås ihop till en 
skolenhet. 

Höstterminen 2022 tog rektor för Järvenskolan över som rektor på Järvenskolan city. En 
av de undervisningsgrupper som var organiserade på Järvenskolan city flyttades i 
samband med detta till Järvenskolan. Bildningsförvaltningen föreslår att Järvenskolan 
och Järvenskolan city läsåret 2023/24 slås ihop till en skolenhet.    

Den andra juli byter grundsärskolan och gymnasiesärskolan namn till anpassad 
grundskola och anpassad gymnasieskola. Till följd av detta behöver det bytas namn på 
skolenheterna Nävertorp grundsärskola och Stensätter grundsärskola. De nya namnen 
föreslås bli Nävertorp anpassad skola respektive Stensätter anpassad skola. 

Under hösten kommer elever från nuvarande Nävertorps grundsärskola att flytta till 
Järvenskolan. I samband med detta behöver en ny skolenhet för anpassad grundskola 
skapas på Järvenskolan. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-03-20
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Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Banu Arslan (L), Ulrica Truedsson (S) 
och förvaltningschef Johan Lindeberg.

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 28 BIN/2023:98

Val av ledamot till enskilda utskottet samt 
representanter samrådsorganisationen 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden väljer Ingela Wallace (C) till ordinarie ledamot i bildningsnämndens 
enskilda utskott. Förordnandet gäller till och med den 31 december 2023. Vidare 
beslutar nämnden att välja Ingela Wallace (C) till område 2 och May Altizini (C) till område 
3 inom samrådsorganisationen. 

Sammanfattning av ärendet
På grund av att Victoria Barrsäter (C) avsagt sig uppdraget som bildningsnämndens 2:e 
vice ordförande och Inger Fredriksson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare har det 
uppkommit behov att välja in en ny 2:e vice ordförande samt en ersättare i nämnden. 

Kommunfullmäktige i Katrineholm har under §20 i sammanträdet daterat 27 februari 
2023 valt Ingela Wallace (C) till 2:e vice ordförande i bildningsnämnden. Vidare har 
kommunfullmäktige under §21 valt May Altizini (C) till ersättare i bildningsnämnden. 

Ordinarie ledamöter i nämndens enskilda utskott består sedan tidigare av Ulrica 
Truedsson (S) ordförande och Anne Hofstedt (M) 1:e vice ordförande. 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 29

Informationspunkt - Normer och värden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Enhetschef Arijana Bajric-Gredelj presenterar kvalitetsrapporten avseende normer och 
värden inom de olika skolverksamheterna. Rapporten skickas även ut till nämnden efter 
sammanträdet. Förvaltningschef Johan Lindeberg uppger att rapporten har delats upp i 
olika delar. Syftet är att ge nämnden en övergripande bild av hur verksamheterna ser ut 
från förskola till gymnasiet. Vad finns det för utvecklingsbehov och vad ska man göra för 
att åtgärda det? Normer och värden är en utvecklingsprocess i huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete. Årligen går förvaltningen ut och frågar elever, föräldrar och 
personal vad de tycker. Det sker en kontinuerlig uppföljning som kombineras med 
analys och dialog. De identifierade behov som belyses konkretiseras sedermera till 
lämpliga insatser. Det som varit i fokus är demokrati- och värdegrundsuppdraget, 
Jämställdhet, delaktighet, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. 

Förvaltningschef Johan Lindeberg går vidare igenom de olika ansvarsområdena som 
finns och vad som faktiskt ligger på rektor respektive huvudmannen ansvar. Totalt 
svarade över 9000 personer på den utskickade enkäten. Resultatet av enkäten visar att 
en stor del upplever att de är delaktiga och har ett inflytande på sin respektive 
verksamhet. Det kan konstateras utifrån resultatet att ju äldre barnen blir, desto mindre 
anser de att de har inflytande och är delaktiga. Det är också en balansgång mellan att 
vara delaktig samt tycka att man ska kunna bestämma över något, vilket är en väsentlig 
skillnad. Det viktiga är att samtliga elever får kännedom om den demokratiska processen 
oavsett ålder. Det är därför viktigt att arbeta med frågan från förskola upp till gymnasiet. 
Vidare går Arijana igenom resultatet av den upplevda tryggheten i skolorna. En 
intressant aspekt är att lärarna tror att eleverna känner sig mer otrygga än vad de själva 
anser. Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå 
målen för utbildningen. Förutsättningarna för att komma dit är strukturerad och 
varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever, ett attraktivt 
värdegrundsarbete samt tillgänglig, trygg och stödjande miljö. 

Tillgängliga lärmiljöer ger barn och elever bättre förutsättningar att klara skolgången. 
Fysisk, pedagogisk och social miljö i samspel är en absolut förutsättning för en 
fungerande och utvecklande miljö. Analysen har visat på hög delaktighet och inflytande i 
verksamheterna, detta behöver dock synliggöras bättre. Slutligen har analysen även 
visat på hög trygghet bland barn och elever.

Nämnden tackar för presentationen.

Yttranden
Under informationspunkten yttrar sig enhetschef Arijana Bajric-Gredelj, förvaltningschef 
Johan Lindeberg, Ulrica Truedsson (S) och Torbjörn Jonsson (M).
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§ 30

Meddelande 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2023-01-17 – 2023-03- 
20 enligt nedan:

Bildningsförvaltningen

 Månadsrapport februari 2023

 Huvudmannens analysrapport normer och värden

 Frånvarostatistik, se bilaga 1

Bildningsnämndens antagningsutskott 

 Sammanträdesprotokoll 2023-03-01 §§1–5.
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