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 § 104 Dnr BUN-2016-095 Dpl 620 
 
Förbud mot nötter i Östhammars kommuns förskolor och skolor   
 
Skolsköterskorna i Östhammars kommun har lämnat ett förslag till barn- och 
utbildningsnämnden om att förbjuda nötter i kommunens förskolor och skolor.
  
Bakgrunden till förslaget är att nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön kan 
utlösa svåra och ibland till och med livshotande reaktioner hos dem som har 
dessa allergier. Med nötter menas till exempel cashew-, hassel-, para-, pekan-, 
pistage-, macadamia- och valnöt. 

 
Ett förbud underlättar för alla inom skolan att hålla området nöt-, mandel-, se-
samfrö- och jordnötsfritt. 
 
Förbudet bör även gälla utflykter och exempelvis caféer och olika tillställningar 
på förskolor och skolor. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förbjuda nötter, jordnötter och mand-
lar i kommunens förskolor och skolor. Förbudet gäller i alla lokaler på förskolor, 
grundskolor, särskola och gymnasieskolor. Förbudet träder i kraft 2017-01-01 
och gäller alla dagar i veckan hela dygnet. 
_____ 
 
Skolsköterska Britt-Marie Hedlund föredrar ärendet. 
 
Yrkande 
 
Freddie Eriksson (MP) yrkar: 
 
Barn- och utbildningsnämnden har idag behandlat ett förslag innebärande förbud 
mot nötter, jordnötter och mandel i kommunens förskolor och skolor. 
Nämnden ser mycket allvarligt på frågan då framför allt nötter och jordnötter 
kan orsaka livshotande allergiska reaktioner. Barn- och utbildningsnämnden ser 
gränsdragningsproblemen till andra allergiformer som problematiska i förhål-
lande till förbud för vissa allergiframkallande substanser. Det kan också innebära 
stora svårigheter att upprätthålla ett förbud. Förbudet kan också inge falsk trygg-
het. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska aktivt verka för att verksamheterna ska in-
formera om allvaret med allergiska reaktioner. 
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Yrkande 
 
Gunnel Wahlgren (C) yrkar för arbetsutskottets förslag: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förbjuda nötter, jordnötter och mand-
lar i kommunens förskolor och skolor. Förbudet gäller i alla lokaler på förskolor, 
grundskolor, särskola och gymnasieskolor. Förbudet träder i kraft 2017-01-01 
och gäller alla dagar i veckan hela dygnet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar enligt Freddie Eriksson (MP) yrkande. 
 
Reservation 
 
Gunnel Wahlgren (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets 
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden har idag behandlat ett förslag innebärande 
förbud mot nötter, jordnötter och mandel i kommunens förskolor och sko-
lor. 
 
Nämnden ser mycket allvarligt på frågan då framför allt nötter och jord-
nötter kan orsaka livshotande allergiska reaktioner. Barn- och utbildnings-
nämnden ser gränsdragningsproblemen till andra allergiformer som pro-
blematiska i för-hållande till förbud för vissa allergiframkallande substan-
ser. Det kan också innebära stora svårigheter att upprätthålla ett förbud. 
Förbudet kan också inge falsk trygghet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska aktivt verka för att verksamheterna ska 
informera om allvaret med allergiska reaktioner 
_____
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§ 105 Dnr BUN-2015-100 Dpl 003 
 
Intern kontrollplan 2016: Redovisning    
 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reg-
lementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en till-
fredsställande intern kontroll. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2015-12-11 intern kontrollplan för 2016.  
 
Resultat från uppföljning av den interna kontrollplanen redovisas. 
 
Föreligger inget färdigt förslag. Diskussion om redovisningen av intern kontroll-
plan för 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.  
_____ 
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§ 106 Dnr BUN-2016-106 Dpl 003 
 
Intern kontrollplan 2017     
 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 § 82 reglemente för intern kontroll. Reg-
lementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en till-
fredsställande intern kontroll. 
 
Enligt reglementet ska nämnderna senast under januari månad anta intern kon-
trollplan för året.  
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den interna kontrollplanen för 2017. 
_____ 
 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar den interna kontrollplanen för 2017. 
_____ 
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§ 107 Dnr BUN-2016-093 Dpl 609 
 Dnr REV-2016-2  
 
Planeringsperspektiv inom barnomsorg och grundskola   
 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en gransk-
ning av planeringsperspektivet inom barnomsorg och grundskola. Granskningen 
ingår i revisionsplanen för år 2016. 
 
Kommunrevisionen har översänt rapporten till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. Svar önskas senast 30 november 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-11-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av granskningen och har inga ytter-
ligare synpunkter att framföra. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av granskningen och har inga ytter-
ligare synpunkter att framföra. 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att planera en arbets-
dag för barn- och utbildningsnämnden med anledning av revisorernas gransk-
ning. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden har en arbetsdag 2017-03-06 med anledning av 
revisorernas granskning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att 
utarbeta ett program utifrån revisorernas synpunkter i granskningsrapporten. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden har en arbetsdag 2017-03-06 med anledning 
av revisorernas granskning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att utarbeta ett program utifrån revisorernas synpunkter i gransknings-
rapporten. 
_____
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§ 108 Dnr BUN-2016-108 Dpl 900 
 Dnr KS-2016-892 Dpl 900 
 
En flexiblare ämneslärarutbildning: Remiss    
 
Inom Regeringskansliet bereds för närvarande frågan om ändrade regler för äm-
neslärarutbildningen. Östhammars kommun är en av remissinstanserna. 
 
Remissen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-01-17. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 109 Dnr BUN-2016-097 Dpl 900 
 
Anmälan till JO     
 
Barn- och utbildningsnämnden i Östhammars kommun anmodas att yttra sig 
över en anmälan från vårdnadshavare till JO. 
 
Senaste dag för svar är 17 januari 2017. 
 
Föreligger inget färdigt förslag. Diskussion om yttrandet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 
_____ 
 
Yrkande 
 
Freddie Eriksson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.  
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Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finna att barn- och utbildnings-
nämnden bifaller yrkandet. 
 
Senaste svarsdag till JO har ändrats till 2017-02-09. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet för ytterligare be-
redning.  
 
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om yttrandet 2017-02-02. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 110 Dnr BUN-2016-111 Dpl 003 
 
Mål- och styrtal för barn- och utbildningsnämnden    
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-06-11 om mål- och styrtal för 
2015-2018. Styrtalet avseende att ”elevers närvaro ska öka i alla årskurser i 
grundskolan”  är svårt att hantera i systemet Stratsys. Barn- och utbildnings-
nämnden får dessutom varje år minst en redovisning av den kartläggning och 
analys som görs av skolnärvaron. 
 
Mot denna bakgrund föreslår barn- och utbildningskontoret att styrtalet avseende 
skolnärvaro tas bort. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar bort styrtalet som avser att elevers närvaro ska 
öka i alla årskurser i grundskolan. Bakgrunden är att elevers närvaro följs upp på 
annat sätt genom återkommande redovisningar. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar bort styrtalet som avser att elevers närvaro 
ska öka i alla årskurser i grundskolan. Bakgrunden är att elevers närvaro följs 
upp på annat sätt genom återkommande redovisningar. 
_____ 
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§ 111 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 
Årsbudget 2017: Fastställande av bidrag till enskild verksamhet och inter-
kommunal ersättning 
 
Från och med 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag till fri-
stående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklas-
ser. De nya bestämmelserna innebär att bidragen till fristående skolor och 
annan enskild verksamhet ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda 
sig på kommunens budget för det kommande året och beslutas före kalenderå-
rets början. 
 
Barn- och utbildningskontoret ska utifrån fastställd budget räkna fram bi-
dragsbelopp för fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, familjedag-
hem, fritidshem och förskoleklasser. I underlaget ingår även interkommunal 
ersättning. 
 
Föreligger inget förslag. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för budgetår 2017 
i enlighet med nedanstående tabeller till fristående verksamheter och inter-
kommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, 
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. 
 
Fristående verksamhet 
 
Ersättningen innehåller inte täckning för modersmålsundervisning eller 
särskilt stöd. Detta ersätts enligt särskilt avtal i varje enskilt fall. Ersätt-
ningen innehåller inte täckning för skolskjuts. SVA och SYV ingår i ersätt-
ningen. 
 
Förskola 
 
Ålder Belopp/ barn och år 
Barn 1-2 år 131 900 kr 
Barn 3-5 år 111 800 kr 
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Pedagogisk omsorg, Kommunen fakturerar föräldraavgift 
 
Ålder Belopp/ barn och år 
Barn 1-2 år   103 300 kr 
Barn 3-5 år     89 000 kr 
Barn 6-9 år     44 400 kr 
Barn 10-12 år     34 100 kr 
 
 
Pedagogisk omsorg, Fristående huvudman fakturerar föräldraavgift 
 
Ålder Belopp/ barn och år 
Barn 1-2 år   92 500 kr 
Barn 3-5 år     78 200 kr 
Barn 6-9 år     37 200 kr 
Barn 10-12 år     26 900 kr 
 
Fritidshem 
 
Ålder Belopp/ barn och år 
Barn 6-9 år   40 800 kr 
Barn 10-12 år   27 100 kr 
 
Grundskola och förskoleklass 
 
År Belopp/ elev och år 
Förskoleklass   84 300 kr 
År 1   84 300 kr 
År 2   86 000 kr 
År 3   91 900 kr 
År 4 101 500 kr 
År 5 101 900 kr 
År 6 104 000 kr 
År 7 110 800 kr 
År 8 115 000 kr 
År 9 117 500 kr 
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Grundsärskola 
 
 Belopp/ barn och år 
Grundsärskola 333 100 kr 
Träningsskola 430 000 kr 
 
 
Gymnasieskola 
 
 Program Belopp/ elev  

och år 
EK Ekonomiprogrammet   93 800 kr 
ES Estetiska programmet 111 100 kr 
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   94 600 kr 
NA Naturvetenskapsprogrammet   99 300 kr 
EE El- och energiprogrammet 121 500 kr 
FT Fordons- och transportprogrammet 138 100 kr 
HA Handels- och administrationsprogram 103 100 kr 
RL Restaurang- och livsmedelsprogram 130 500 kr 
VO Vård- och omsorgsprogrammet 105 600 kr 
IMPRE Preparandutbildning 110 000 kr 
IMPRO Introduktion – Programinriktat ind. val 110 000 kr 
IMYRK Yrkesintroduktion 125 000 kr 
IMIND Introduktion – Individuellt alternativ 144 600 kr 
IMSPR Språkintroduktion 144 600 kr 
 
Övriga program: För gymnasieprogram som Östhammars kommun inte själv 
anordnar erbjuds flertalet utbildningar genom samverkansavtal med kommu-
nerna Uppsala och Tierp. För dessa utbildningar tillämpas Uppsalas eller Ti-
erps prislista. För BA används lägeskommunens prislapp alternativt ett genom-
snitt av Uppsalas och Tierps prislappar. 
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Interkommunal ersättning 
 
Ersättningen innehåller inte täckning för modersmålsundervisning eller 
särskilt stöd. Detta ersätts enligt särskilt avtal i varje enskilt fall. Ersätt-
ningen innehåller inte täckning för skolskjuts. SVA och SYV ingår i ersätt-
ningen. 
 
Förskola 
 
Ålder Belopp/ barn och år 
Barn 1-2 år 124 400 kr 
Barn 3-5 år 105 400 kr 
 
Pedagogisk omsorg 
 
Ålder Belopp/ barn och år 
Barn 1-2 år   97 400 kr 
Barn 3-5 år   84 000 kr 
Barn 6-9 år   41 900 kr 
Barn 10-12 år   32 200 kr 
 
Fritidshem 
 
Ålder Belopp/ barn och år 
Barn 6-9 år   38 500 kr 
Barn 10-12 år   25 600 kr 
 
Grundskola och förskoleklass 
 
År Belopp/ elev och år 
Förskoleklass   79 600 kr 
År 1   79 600 kr 
År 2   81 100 kr 
År 3   86 700 kr 
År 4   95 800 kr 
År 5   96 200 kr 
År 6   98 200 kr 
År 7 104 500 kr 
År 8 108 400 kr 
År 9 110 800 kr 
 
Grundsärskola 
 
 Belopp/ barn och år 
Grundsärskola 314 300 kr 
Träningsskola 405 600 kr 
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Gymnasieskola 
 
 Program Belopp/ elev 

och år 
EK Ekonomiprogrammet   88 500 kr 
ES Estetiska programmet 104 900 kr 
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   89 200 kr 
NA Naturvetenskapsprogrammet  93 600 kr 
EE El- och energiprogrammet 114 700 kr 
FT Fordons- och transportprogrammet 130 300 kr 
HA Handels- och administrationsprogram   97 300 kr 
RL Restaurang- och livsmedelsprogram 123 100 kr 
VO Vård- och omsorgsprogrammet   99 700 kr 
IMPRE Preparandutbildning 103 800 kr 
IMPRO Introduktion – Programinriktat ind. val 103 800 kr 
IMYRK Yrkesintroduktion 117 900 kr 
IMIND Introduktion – Individuellt alternativ 136 400 kr 
IMSPR Språkintroduktion 136 400 kr 
 
Övriga program: För gymnasieprogram som Östhammars kommun inte själv 
anordnar erbjuds flertalet utbildningar genom samverkansavtal med kommu-
nerna Uppsala och Tierp. För dessa utbildningar tillämpas Uppsalas eller Ti-
erps prislista. För BA används lägeskommunens prislapp alternativt ett genom-
snitt av Uppsalas och Tierps prislappar. 
_____ 
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§ 112 Dnr BUN-2016-107 Dpl 308 
 
Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2017    
 
Kommunfullmäktige antog 2010-02-16 § 9 bestämmelser och avgifter vid uthyr-
ning av skol- och barnomsorgslokaler. Samtidigt delegerade kommunfullmäk-
tige till barn- och utbildningsnämnden att årligen fastställa taxor vid uthyrning 
av skolans lokaler, och att taxorna revideras med samma uppräkning som barn- 
och utbildningsnämndens lokaler i samband med fastställande av nämndens år-
liga budgetram. 
 
Föreligger förslag daterat 2016-11-30 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bestämmelser och avgifter vid uthyr-
ning av skol- och barnomsorgslokaler för 2017 fastställs i enlighet med förslag 
daterat 2016-11-30. 
_____ 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. Förslaget diskuteras och justeras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bestämmelser och avgifter vid 
uthyrning av skol- och barnomsorgslokaler för 2017 fastställs i enlighet med 
förslag daterat 2016-12-15. 
_____ 
 
 
 
§ 113 Dnr BUN-2016-032 Dpl 041 
 

 Årsbudget 2017:Skrivelse avseende extra kostnader för barnomsorgen   
 
Barn- och utbildningsnämnden gav 2016-11-24 barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utforma en skrivelse till kommunstyrelsen avseende de extra kostna-
derna för barnomsorgen i Östhammars kommun. Skrivelsen tas upp på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-15. 
 
Ekonom Sara Ersund föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar skrivelsen och överlämnar densamma 
till kommunstyrelsen. 
_____ 
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§ 114 
 
Information v  
 
1) Dnr BUN-2016-096 Dpl 600 
Beslut från Skolinspektionen 2016-11-22 avseende kvalitetsgranskning av för-
skolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Diamantens förskola 
belägen i Östhammars kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 
_____ 
 
2) Dnr KS-2016-132 Dpl 041 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-15 av-
seende antagande av mål och budget 2017, flerårsplan 2018-2020, investerings-
budget 2017 samt investeringsbudgetplan 2017-2020. 
 
3) Dnr KS-2016-721 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-15 av-
seende revidering av Östhammars kommuns prioriterade mål, styrtal och mål-
värden. 
 
4) Dnr KS-2016-739 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-15 av-
seende antagande av policy för bisyssla. 
 
5) Dnr KS-2016-728 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-15 av-
seende antagande av taxa för kopiering av allmänna handlingar.. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 115 
 
Information från förvaltningen     
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om: 
 

- Elevärende i Gimo. 
 

- Redovisar barn- och utbildningsnämndens styrtal. 
 

- Genomgång av sjukskrivningsstatistik inom barn- och utbildningsnämn-
dens verksamhetsområde. 

 
- Skoldialogerna som varit i Gimo och Östhammar. 

 
- Det har varit studiebesök på två skolor i Stockholm inför bygget av 

Frösåkersskolan. Det kommer att bli ytterligare studiebesök på andra 
skolor. 

 
- Det var fem personer som sökte tjänsten som rektor på Öregrunds skola. 

En ny annons kommer att gå ut avseende rektorstjänsten. 
 

- En grupp arbetar för att övergången från Forsmarks skola ska bli så bra 
som möjligt när den fasas ut enligt Forsmarks kraftgrupps beslut. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 116 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 

− Sven Olof Svensson (S) rapporterar från skolråd vid Österbyskolan 2016-
12-08. 
 

− Matts Eriksson (S) rapporterar från skolråd vid Edsskolan 2016-11-29. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 117 
 
Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
 
2016-11-25 Särskolestrateg AnneLee Larsson 

(Mottagande i Grundsärskolan) 

2016-11-15 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Mottagande av elev från annan kommun, särskilda 
skäl) 

2016-11-29 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Busskort särskilda skäl trafikförhållanden, buss-
kort särskilda skäl, busskort särskilda skäl val av 
skola, vinterbusskort särskilda skäl trafikförhål-
landen, vinterskolskjuts med taxi särskilda skäl 
trafikförhållanden). 

2016-12-05 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 
 (Busskort särskilda skäl val av skola, vinterbuss-
kort särskilda skäl trafikförhållanden, skolskjuts 
med taxi särskilda skäl). 

2016-12-08 Rektor Christina Ekman 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

2016-12-08 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.) 

2016-12-08 Rektor Michael Greiffeneder 
  (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
 en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
 behandling i samband med verksamheten.) 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. 
_____ 
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§ 118 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
 
Ordförande Roger Lamell (S) tillönskar barn- och utbildningsnämnden och barn-
och utbildningsförvaltningen en God Jul och Gott Nytt År. 
 
Gunnel Wahlgren (C) tillönskar barn- och utbildningsnämnden och barn-och 
utbildningsförvaltningen en God Jul och Gott Nytt År. 
 


