
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  1 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-15.10 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Sven Olof Svensson (S)  
Josefine Nilsson (C)  
Emma Kruse (C)  
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L)  
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Johanna Yngve, projektledare, § 63 
Sara Ersund, ekonom 
Seija Rahkonen Leppänen, förvaltningsledare § 64 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 63-77 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 63-77 
Håkan Blom, rektor, § 68 
Anders Ander, projektledare, § 68 
Åsa Machado, arkitekt Sweco, § 68 
Patric Karlsson, entreprenadchef SH-Bygg, § 68 
Elisabeth Lindkvist, controller, § 68 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-05-16 

 
Underskrifter Sekreterare       Omedelbart justerade paragrafer 69-70          

 Per-Åke Berg  
 Ordförande   
 Josefine Nilsson (C)  
 Justerande   
 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-05-16 
Datum för anslags uppsättande 2019-05-16 
Anslags nedtagande 2019-06-07 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  2 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1). Östhammar, kl. 08.30-15.10 
 

Beslutande Matts Eriksson (S)  
Lennart Norén (S)  
Sven Olof Svensson (S)  
Josefine Nilsson (C)  
Emma Kruse (C)  
Christer Lindström (M)  
Sabina Stål (KD) 
Maria Arvidsson (L)  
Stefan Larsson (SD) 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Johanna Yngve, projektledare, § 63 
Sara Ersund, ekonom 
Seija Rahkonen Leppänen, förvaltningsledare § 64 
Sofia Lindgren, Lärarnas Riksförbund, §§ 63-77 
Pernilla Eklund, Lärarförbundet, §§ 63-77 
Håkan Blom, rektor, § 68 
Anders Ander, projektledare, § 68 
Åsa Machado, arkitekt Sweco, § 68 
Patric Karlsson, entreprenadchef SH-Bygg, § 68 
Elisabeth Lindkvist, controller, § 68 

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2019-05-20 

 
Underskrifter Sekreterare            Paragrafer 63-77 

 Per-Åke Berg  
 Ordförande   
 Josefine Nilsson (C)  
 Justerande   
 Christer Lindström (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-05-16 
Datum för anslags uppsättande 2019-05-20 
Anslags nedtagande 2019-06-11 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift   
 Per-Åke Berg  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  3 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

§ 63. Redovisning av lokalfrågor .......................................................................................................... 4 

§ 64. Gallringsbeslut avseende digitalt sparade elevmappar och personalmappar ............................... 5 

§ 65. Lista över uppdrag från barn- och utbildningsnämnden .............................................................. 6 

§ 66. Redovisning av kränkningsanmälningar 2019 ............................................................................. 7 

§ 67. Behovsanalys avseende platser i förskola och skola .................................................................... 8 

§ 68. Frösåkersskolan ........................................................................................................................... 9 

§ 69. Snesslinge skola och fritidshem ................................................................................................. 10 

§ 70. Gräsö och Öregrunds fritidshems- och grundskoleorganisation ................................................ 11 

§ 71. Årsbudget 2019: Budgetuppföljning per april ........................................................................... 12 

§ 72. Årsbudget 2020: Preliminär budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2021-2023 ............ 13 

§ 73. Information från förvaltningen .................................................................................................. 14 

§ 74. Rapporter från skolråd m.m. ...................................................................................................... 15 

§ 75. Redovisning av delegationsbeslut .............................................................................................. 16 

§ 76. Information ................................................................................................................................ 18 

§ 77. Kurs- och konferensinbjudningar .............................................................................................. 19 

 

 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  4 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

    Dnr BUN-2018-113 

§ 63.  Redovisning av lokalfrågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av arbetet med Österbyskolan och de nya förskolor som ska byggas i 
Östhammars kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 

Ärendets behandling 
Lokalfrågorna följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Projektledare Johanna Yngve redovisar hur arbetet med de nya förskolorna i Östhammar och 
Österbybruk fortgår samt arbetet med utbyggnaden av Österbyskolan. 

Beslutet skickas till 
Arkiv 
 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  5 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-054 

§ 64. Gallringsbeslut avseende digitalt sparade elevmappar och 
personalmappar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att gallra följande handlingar: 
  

a. Digitalt sparade elevmappar - elever som slutat på gymnasiet 
b. Digitalt sparade elevmappar - elever som flyttat från kommunen. 
c. Digitalt sparade personalmappar – pedagogisk personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen som slutat sitt arbete i Östhammars kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om följande gallringsfrister: 
 

a. Digitalt sparade elvemappar för elever som slutar sin gymnasieutbildning i juni får 
gallras efter 1 oktober samma år. 

b. Digitalt sparade elevmappar för elever som flyttar från kommunen får gallras 6 
månader efter att eleven slutat sin skolgång i Östhammars kommun. 

c. Digitalt sparade personalmappar får gallras 6 månader efter avslutad anställning hos 
Östhammars kommuns Barn- och utbildningsförvaltning. 

Ärendebeskrivning 
IT-enheten har gått igenom filer och mappar från elever och personal och kommit fram till att 
dessa behöver gallras. Det gäller digitalt sparade elevmappar för elever som slutat 
gymnasieskolan eller flyttat från kommunen samt digitalt sparade personalmappar för 
pedagogisk personal inom barn- och utbildningsförvaltningen som slutat sitt arbete i 
Östhammars kommun. 
 
För att kunna gallra måste Barn- och utbildningsnämnden ta ett gallringsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-16. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Seija Rahkonen Leppänen, förvaltningsledare, föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsledare Barn- och utbildningskontoret 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  6 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 65. Lista över uppdrag från barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har den 12 juni 2007 beslutat att listan över uppdrag ska 
redovisas för barn- och utbildningsnämnden en gång per kvartal. 
 

Beslutsunderlag 
Lista över uppdrag. 
 

Ärendets behandling 
Uppföljning sker kontinuerligt. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar listan över uppdrag från barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  7 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-056 

§ 66.  Redovisning av kränkningsanmälningar 2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Statistikredovisning av de kränkningsanmälningar som hittills gjorts under 2019.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Per-Åke Berg redovisar statistik över de kränkningsanmälningar som 
gjorts under 2019 fram till och med 13 maj. 

 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  8 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-055 

§ 67.  Behovsanalys avseende platser i förskola och skola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar Behovsanalys avseende platser i förskola och skola 
2019-2040. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att se över 
grundskoleorganisationen i Gimo. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden arbetar Barn- och utbildningsförvaltningen 
sedan 2016 med en lokalförsörjningsplan för förskola, grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Prognoser för alla verksamheter görs kontinuerligt, olika tillväxtscenarier 
diskuteras och befintliga lokaler inventeras. Kommunens befolkningsprognos, som köps 
regelbundet från SCB, är en del av underlaget. Från och med revideringen 2019 byter 
Lokalförsörjningsplanen namn till Behovsanalys avseende platser i förskola och skola. 
Tekniska förvaltningen har påbörjat ett arbete med en Lokalförsörjningsplan för hela 
kommunen och för att inte planerna ska blandas samman byter Barn- och utbildningsnämnden 
namn på sin plan.  

Beslutsunderlag 
Behovsanalys avseende platser i förskola och skola 2019-2040. 

Ärendets behandling 
Nytt ärende. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar förslaget till ”Behovsanalys avseende platser i förskola och 
skola 2019-2040. 
 
Förslag 
Lennart Norén (S) föreslår att dokumentet uppdateras till aktuella uppgifter och efter 
ändringar antas av nämnden.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden kan 
anta behovsanalysen avseende platser i förskola och skola 2019-2040 efter de föreslagna 
ändringarna. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetscontroller och ekonom 
Förvaltningsekonom  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  9 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 68. Frösåkersskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av det pågående arbetet med den nya skolan som byggs i Östhammar. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av ärendet. 

Ärendets behandling 
Bygget av den nya skolan i Östhammar följs kontinuerligt. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Rektor Håkan Blom, arkitekt Åsa Machado och entreprenadchef  Patric Karlsson, redovisar 
det pågående arbetet med den nya skolan i Östhammar.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  10 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-057 

§ 69.  Snesslinge skola och fritidshem 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och 
fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 
2019. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Snesslinge skolas upptagningsområde 
uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 
Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Snesslinge skola och 
fritidshem. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Snesslinge skola och fritidshem. 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar ärendet avseende Snesslinge skola och fritidshem. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  11 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-058 

§ 70.  Gräsö och Öregrunds fritidshems- och 
grundskoleorganisation 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och 
fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i 
Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 
Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Gräsö och Öregrunds 
fritidshems- och grundskoleorganisation. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gräsö skola och fritidshem. 

Ärendets behandling 
Uppdraget gavs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-11, § 46. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund redovisar ärendet avseende Gräsö skola och fritidshem. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  12 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2018-011 

§ 71. Årsbudget 2019: Budgetuppföljning per april 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

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

Beslutsunderlag 
Driftsbudgetuppföljning per april 2019. 

Ärendets behandling 
Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om budgetuppföljningen per april. 

Beslutet skickas till 
Arkiv. 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  13 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dnr BUN-2019-030 

§ 72.  Årsbudget 2020: Preliminär budget och verksamhetsplan 
samt flerårsplan 2021-2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om preliminär drift- och investeringsbudget och 
verksamhetsplan för 2020 samt flerårsplan 2021-2023. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-11 § 51. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Sara Ersund informerar om budgetarbetet. Något nytt material finns inte att 
informera om.  

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
Barn- och utbildningschef 
 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  14 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 73. Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av information från förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter: 
 

 Pedagogisk utvecklingstid för förskolan. Den pedagogiska utvecklingstiden ska 
användas till kompetensutveckling, möten, enskild planering, gemensam planering, 
arbetsplatsträff, dokumentation och utvecklingsgrupp. Den pedagogiska 
utvecklingstiden ska uppgå till minst 10 timmar per arbetslag och vecka. Arbetstiden 
förläggs mellan 06.00-18.00 vilket innebär att arbetsplatsträffen, som ska ske en gång 
i månaden, ska ligga senast 16.00-18.00. 
 

 Rättningsdagar för nationella prov ska fastställas i god tid, senast vecka 44 ska lärarna 
veta dagarna för rättning. 
 

 En tidplan gällande sambedömning ska tas fram. 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  15 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 74. 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 

Muntlig föredragning 
Robert Ek (S) rapporterar från skolråd vid Österbyskolan 2019-05-07. 
 
Ulrica Melin (KD) rapporterar från skolråd vid förskolorna i Östhammar 2019-04-11. 
 
Stefan Larsson (SD) rapporterar från skolråd vid Vallonskolan/Hammarskolan 2019-04-25. 
 

 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  16 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 75. 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: 
 
2019-04-29 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev) 
 
2019-05-09 Förskolechef Camilla Lindström 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2019-05-09 Förskolechef Ingrid Wester 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
 
2019-05-09  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) 

 
2019-05-09  Förskolechef Ulrica Ercsson 

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

 
2019-05-09  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) 

 
2019-05-09  Rektor Zara Järvström 

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

 
2019-05-09  Rektor Carina Engblom 

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

 
2019-05-09  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) 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  17 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2019-05-09  Rektor Cecilia Eriksson 

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

 
2019-05-09  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) 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  18 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

§ 76. 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-2018-900 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-02 avseende 
Redovisning av uppföljning av interna kontrollplaner 2018. 
 
2)   
Omvärldsbild Östhammars kommun 2019. 
 
3)  Dnr KS-2019-145 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-23 avseende 
Valärende, entledigande som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
4)  Dnr KS-2019-177 
 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-23 avseende 
Godkännande av årsredovisning för Östhammars kommun 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-05-16  19 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

§ 77. Kurs- och konferensinbjudningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av aktuella kurs- och konferensinbjudningar. 

 
 


