
 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-07  1 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-13.40 
  
Beslutande Matts Eriksson (S)  

Lennart Norén (S)  
Marie Hägerbaum (S) 
Josefine Nilsson (C)  
Ann-Charlotte Grehn (S) 
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Fredrik Jansson (BoA) 
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef, § 47 
Johanna Yngve, projektledare, § 47 
Camilla Olsson, kvalitetsutvecklare, § 48 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 47-60 
Sara Ersund, ekonom, §§ 49-53 
Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, § 47 

Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2020-05-07 

 
Underskrifter            Paragrafer 46-60 

Sekreterare   
 Per-Åke Berg  

Ordförande 
 
  

 Josefine Nilsson (C)  

Justerande 
 
 

 

 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-07 
Datum för anslags uppsättande 2020-05-07 
Anslags nedtagande 2020-05-29 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-07  2 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

 
§ 46. Skolpliktsärende ........................................................................................... 3 

§ 47. Redovisning av lokalfrågor .......................................................................... 4 

§ 48. Behörighet till Stratsys ................................................................................. 6 

§ 49. Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola .. 7 

§ 50. Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan................................................ 8 

§ 51. Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020 ..................................... 9 

§ 52. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per mars ........................................... 10 

§ 53. Årsbudget 2020: Investeringsbudget för Hammarskolan .......................... 11 

§ 54. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende elevs skolgång ..... 13 

§ 55. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende arbetsmiljön i förskolan
 14 

§ 56. Information från förvaltningen ................................................................... 15 

§ 57. Rapporter från skolråd m.m. ...................................................................... 16 

§ 58. Redovisning av delegationsbeslut .............................................................. 17 

§ 59. Information ................................................................................................. 19 

§ 60. Kurs- och konferensinbjudningar ............................................................... 20 

 

 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-07  3 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

    Dnr BUN-2019-022 

§ 46. Skolpliktsärende 

Beslu 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämnden följer upp skolpliktsärendet vid arbetsutskottets sammanträde 
2020-09-17.  
 

 

Ärendebeskrivning 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. 
Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet 
hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. Om en skolpliktig 
elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne 
är skyldig att göra för att så ska ske, kan barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens 
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2020-03-05 att skolpliktsärendet 
följs upp på nämndens sammanträde 2020-05-07. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-07, 2020-02-06, 2020-03-05. 

Arbetsutskottet 2019-04-25, 2019-09-05, 2019-10-17, 2019-11-28, 2020-01-23.  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl redovisar skolpliktsärendet. 

 

Beslutet skickas till 
Rektor 
Vårdnadshavare 
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§ 47.  Redovisning av lokalfrågor  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att tillsammans med 
tekniska kontoret utreda hur matleveranserna till förskolan Tärnan kan säkras utan att någon 
ombyggnad krävs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda behovet 
av att utöka storleken av den planerade förskolan i Östhammar. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om bland annat pågående nybyggnationer och ombyggnationer samt pågående 
projekt.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Lokalfrågorna följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson och projektledare Johanna Yngve redovisar pågående 
nybyggnationer, ombyggnationer och pågående projekt. En redovisning görs även gällande: 

 budget och underhåll 
 skötsel av lokaler och grönytor 
 fördelningsmodell för underhåll 

 

Tilläggsförslag 
Matts Eriksson (S) föreslår att: 
 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att tillsammans med 
tekniska kontoret utreda hur matleveranserna till förskolan Tärnan kan säkras utan att någon 
ombyggnad krävs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda behovet 
av att utöka storleken av den planerade förskolan i Östhammar. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller detsamma. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 48. Behörighet till Stratsys 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
I Östhammars kommun kommer de förtroendevalda att få behörighet till Stratsys, vilket är 
kommunens systemstöd för verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering. Denna 
behörighet är kopplad till uppdrag i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden, Bygg- och miljönämnden eller Kultur- och fritidsnämnden.  

På sammanträdet kommer en presentation ges av hur man använder Stratsys. 
 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kvalitetsutvecklare Camilla Olsson informerar om funktionerna i verktyget Stratsys. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2020-022 

§ 49.  Ansökan om godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande avseende ansökan (Dnr: SI 
2020:2751) från Folkuniversitet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet. 

 

Ärendebeskrivning 
När en enskild huvudman ansöker om att få starta/utöka en fristående gymnasieskola ska den 
kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommuner ges tillfälle att yttra sig 
(Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen 
att bedöma om etableringen av den fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa 
följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner. 
 
Kommunen har tidigare lämnat yttrande gällande fyra ansökningar. Det har nu kommit in 
ytterligare en ansökan för yttrande. 
 
Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2020-05-08. 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande. 
 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar ärendet.. 

 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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    Dnr BUN-2020-010 

§ 50.  Inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet flyttas fram till sammanträdet 2020-06-25. 

 

Ärendebeskrivning 
Om en elev har mer än 1,5 timmes resväg till skolan och väljer att flytta närmare den kan 
eleven med nuvarande regler söka inackorderingstillägg för boende, uppehälle och resor till 
och från hemmet. Inackorderingstillägg kan fås till och med det första kalenderhalvåret eleven 
fyller 20 år.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-09-19 att fördjupade 
underlag ska tas fram då det gäller inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan. Vid 
sammanträdet 2020-03-05 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ärendet återupptas 
2020-05-07. 

Ärendet behöver flyttas fram till en senare tidpunkt. 

 

Beslutsunderlag 
Inget beslutsunderlag. 

 

Ärendets behandling 
BUN 2020-03-05. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om att ärendet behöver flyttas fram till en senare tidpunkt. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonom 
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    Dnr BUN-2020-013 

§ 51.  Uppdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet samverkansavtal inom gymnasieskolan 
flyttas fram till sammanträdet 2020-06-25. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet Hälsoäventyret flyttas fram till 
sammanträdet 2020-06-25. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
fördjupade underlag kring Öppen förskola till sammanträdet 2020-06-25. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av vilka uppdrag som barn- och utbildningsnämnden gett till förvaltningen och 
som ännu inte är avslutade. Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2020-03-05 
barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag kring samverkansavtal 
inom gymnasieskolan samt underlag till Hälsoäventyret. Dessa underlag skulle vara klara till 
sammanträdet 2020-05-07. 
 
Dessa uppdrag behöver flyttas fram till en senare tidpunkt. 
 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista. 

 

Ärendets behandling 
Redovisas två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden samt vid behov. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om att några ärenden behöver flyttas fram till en senare 
tidpunkt. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
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    Dnr BUN-2019-030 

§ 52. Årsbudget 2020: Budgetuppföljning per mars 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och förvaltningen 
ska regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. Budgetuppföljning görs varje kvartal och vid behov. 
 

Beslutsunderlag 
Driftsbudgetuppföljning per mars 2020. 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om budgetuppföljningen per mars 2020. 

 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
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    Dnr BUN-2019-030 

§ 53. Årsbudget 2020: Investeringsbudget för Hammarskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär en utökning av investeringsbudgeten med 4 miljoner 
kronor år 2020 för köp av möbler och övrig utrustning till Hammarskolans verksamhet i 
Gimo.  

 

Ärendebeskrivning 
I Hammarskolan i Gimo finns idag årkurser förskoleklass-3, fritidshem samt kommunens 
grundsärskola. Under hösten 2018 konstaterades det att fastigheten har mögelskador i 
samtliga byggnader och inomhusmiljön har därefter säkrats bland annat genom installation av 
luftrenare. De olika åtgärderna har gjort det möjligt att fortsätta använda lokalerna en period. 
Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen planerar nu att flytta 
Hammarskolans verksamhet till Vallonskolan från och med hösten 2020. Vallonskolan består 
idag av Vretaskolans lokaler och Vallonskolans lokaler och planen är att Hammarskolans 
verksamhet flyttar in i Vretaskolans lokaler som kompletteras med paviljonger. Årskurs 4-9 
flyttar in Vallonskolans lokaler. Flytten ses som en tillfällig lösning som kommer att följas av 
en mer långsiktig plan för skolverksamheten i Gimo. 
 
För att göra flytten möjlig behöver paviljonger hyras in, vissa mindre ombyggnationer 
behöver genomföras i Vretaskolan och Vallonskolans lokaler, måltids- och 
sporthallssituationen behöver planeras och nya möbler behöver köpas in.  
Tekniska förvaltningen ansvarar för lokaler och måltidsorganisation, någon utökad 
investeringsbudget behövs inte per idag med anledning av flytten. Den ökade driftskostnaden 
som uppstår på grund av hyra av paviljonger och de mindre ombyggnationerna kommer att 
arbetas in i barn- och utbildningsnämndens budget 2021. Beroende på omfattningen av 
hyresökningen kan barn- och utbildningsnämnden komma att lyfta frågan för diskussion med 
kommunstyrelsen inför budgetarbetet 2021-2024. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver också köpa in nya möbler till Hammarskolans 
verksamhet. Delar av nuvarande möblemang kommer att kunna återanvändas men delar 
behöver kasseras då det kan ha mögelpåverkan. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer 
att möbelinköpet kan komma att kosta 4 mkr, summan blir lägre om visst möblemang kan 
återanvändas eller saneras.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har 12,5 mkr i investeringsbudget 2020, den summan kommer 
att användas till inköp till nya Frösåkersskolan, utemiljö vid förskolan Furustugan och akuta 
arbetsmiljöinsatser. Barn- och utbildningsnämnden behöver därför en utökad 
investeringsbudget med 4 miljoner kronor för att kunna genomföra planerat möbelinköp till 
Hammarskolans verksamhet.  
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Ärendets behandling 
Nytt ärende 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om att ärendet, 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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    Dnr BUN-2020-034 

§ 54. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende 
elevs skolgång 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
 
Barn och utbildningsnämnden antar svaret och överlämnar det till brevskrivaren. 
  

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en skrivelse avseende en elevs skolgång.  
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden gällande elevs skolgång (sekretess). 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar förslag till svar på skrivelsen.  

 

Beslutet skickas till 
Den som lämnat in skrivelsen. 
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    Dnr BUN-2020-033 

§ 55. Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende 
arbetsmiljön i förskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen. 
 
Barn och utbildningsnämnden antar svaret och överlämnar det till brevskrivaren. 
 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden som avser arbetsmiljön i 
förskolorna. I skrivelsen framförs att man ska ha så få kontakter med andra människor som 
möjligt för att förhindra smittspridningen i samhället, vilket inte verkar gälla i förskolan. Det 
är svårt att klara av att hålla öppettiderna då flera pedagoger är sjuka. I skrivelsen framförs att 
endast de barn som har föräldrar som arbetar eller studerar ska komma till förskolan, vilket 
skulle minska antalet kontakter för både pedagoger och barn. 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden gällande arbetsmiljön på förskolor. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén redovisar förslag till svar på skrivelsen.  

 

Beslutet skickas till 
Den som lämnat in skrivelsen. 

 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-07  15 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 56. Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

 

Dagens sammanträde 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

 Rekrytering av ny rektor till Vallonskolan pågår. 
 

 Rekrytering av ny rektor till Öregrunds skola ska påbörjas. 
 

 Organisationsförändringen i Östhammars kommun. 
 

 Covid-19 samt information om frånvaro bland personal. 
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§ 57. Rapporter från skolråd m.m. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar från möten på skolråd m.m. 

 

Dagens sammanträde 
 
Det finns inga rapporter att redovisa. 
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§ 58. Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 
När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i 
nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett barn- och 
utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla 
beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas: 
 
2020-03-31 Ordförande Josefin Nilsson 
  (Ordförandebeslut avseende riktlinjer för förskola m.m.) 
 
2020-04-07 Verksamhetschef grundskolan Cecilia Eriksson 
  (Yttrande till barn- och elevombudet) 
 
2020-04-20 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Yttrande till domstol avseende skolskjuts/elevresor) 
 
2020-04-29 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
  (Beslut om skolskjuts) 
 
2020-04-29  Rektor Johan Köhler 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-04-29  Rektor Håkan Blom 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-04-29  Rektor Malin Andersson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-04-29  Rektor Anna-Karin Sehlstedt Stål 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-04-29  Rektor Johan Mattsson 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 
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2020-04-29  Rektor Inga-Lill Ericsson 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-04-29  Rektor Richard Boman 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 

2020-04-29  Rektor Jessica Björkman 
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
2020-04-29  Rektor Cathrin Lundegård 

(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten) 

 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-07  19 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 59. Information  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som 
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.  
 
 
1)  Dnr Ks-2020-225  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-31 avseende Förstudie 
om ökad kommunal samverkan inom Uppsala län. 
 
2)  Dnr Ks-2020-251, Ks-2020-170 
Utdrag ur protokoll fört vid Krisledningsnämndens sammanträde 2020-03-24 avseende 
Skolskjutstrafik. 
 
3)  Dnr Ks-2020-115  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-31 avseende 
Antagande av överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-
och sjukvården m.m. 
 
4)  Dnr Ks-2020-220  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-21 avseende 
Godkännande av årsredovisning för Östhammars kommun 2019. 
 
5)  Dnr Ks-2019-791  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-21 avseende Beslut 
om organisationsförändring. 
 
6)  Dnr Ks-2020-240  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-21 avseende 
Ändring i reglemente för styrelser och nämnder avseende deltagande på distans. 
 
  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-05-07  20 (20) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 60. Kurs- och konferensinbjudningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 

Dagens sammanträde 
Det finns inga kurs- och konferensinbjudningar att redovisa. 

 


