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Erika Heil-Utbult (KO) 
Marie Hult (L) 
Niklas Persson förvaltningschef, Åsa Persson ekonomichef §§ 97-98, Michael 
Erenius utredare §§ 97-110, Kerstin Ohlsson utvecklingsledare § 108, Malin Dahl 
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Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-15 
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B~rnr o_ch utbildningskontoret 

ukk~CthlJ ... ... . ........ . 
Malin Dahl 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Delårsrapport med bokslutsprognos § 97 

Förändrade ekonomiska förutsättningar jämfört med beslutade § 98 
planeringsramar 2023-2024 

Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån Skolinspektionens § 99 
inspektion, Riktad tillsyn, av Tyringe skola 

Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt § 100 

Information om ändringar i Skollagen § 101 

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsrapport 2022 § 102 

Initiativärende "Tillåt överintag på Hässleholms Montessoriskola" § 103 

Krigsorganisation och dess bemanning § 104 

Anmälan om omfattande frånvaro § 105 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande behandling § 106 
och/eller diskriminering för perioden 2022-06-09 - 2022-09-06 

Beslut en ligt delegation § 107 

Beslut enligt delegation som skickats till Skolinspektionen eller annan § 108 
myndighet 

övriga anmälningsärenden § 109 

Förvaltningschefen informerar § 110 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyr1<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§97 

Delårsrapport med bokslutsprognos 
Dnr: BUF 2022nos 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

I delårsuppföljningen förbättras den positiva prognosen för nämndens 
verksamheter med 576 tkr till ett överskott på 2 135 tkr. Överskottet är ett 
sammantaget resultat av ett flertal prognostiserade resultat där bland andra kan 
nämnas beräknade kostnadsökningar för skolskjuts, ökade kostnader för IT
tjänsterna, ökade kostnader för måltidsverksamheten, omställningskostnader för 
förskolan, vakanta tjänster i olika omfattning, ökade asylbidrag, försämrat netto för 
verksamhetsformemas interkommunala verksamhet och bidrag till fristående 
huvudmän och retroaktiv ersättning för sjuklönekostnader i december 2021. 
Därutöver har fördelningen av Skolmiljarden och statsbidraget för Kvalitetshöjande 
åtgärder i förskolan fått en positiv påverkan. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

U-
Utdraget bestyrkes 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-1 5 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbilåningsnämnden 

§98 

Förändrade ekonomiska förutsättningar jämfört med 
beslutade planeringsramar 2023-2024 
Dnr: BUF 2022/1978 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att ställa sig bakom förvaltningens bedömning av förändrade ekonomiska 
förutsättningar för budgetåren 2023 - 2024 som redovisas under 
beskrivning av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetarbetet 2023 och 2024 finns flera omständigheter i vår omvärld som 
påverkar kostnadsutvecklingen för framförallt varor. Omständigheter som inte 
varken var kända eller förväntade vid tidpunkten för fastställande av 
planeringsramama i november 2021. 

Utifrån tillgängliga uppgifter görs följande bedömning över hur nämnda 
kostnadsutveckling påverkar de ekonomiska förutsättningarna för barn- och 
utbildningsnämnden att klara nämndens uppdrag inom den av Kommw1fullmäkti.ge 
beslutade planeringsramen. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-01, § 78, följande: 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

><2._ 
Utdraget bestyrkes 

'fL 
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SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och u/bitdningsnsmnden 

§99 

Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån 
Skolinspektionens inspektion, Riktad tillsyn, av 
Tyringe skola 
Dnr: BUF 2021/317 

Beslut 

Barn- utbildningsnämnden beslutar följande: 

Att överlämna redovisning till Skolinspektionen utifrån den riktade tillsynen av 
Tyringe skola F - 9, enligt beskrivningen i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen genomförde en tillsyn av Hässleholms kommun under 
vårterminen 2021. Skolinspektionen fattade den 21 maj 2021 ett beslut efter 
tillsynen av Tyringe skola F - 9. Hässleholms kommun redovisade åtgärder under 
hösten 2021 . Skolinspektionen har därefter gjort en uppföljning av de brister som 
framkom i beslutet den 21 maj och de av kommunen redovisade åtgärderna. 
Skolinspektionens uppföljning bygger vidare på de intervjuer med elever, lärare, 
representanter för elevhälsan samt rektoro och biträdande rektorn och de 
lektionsbesök som genomfördes vid besök på skolan den 1 och den 15 december 
2021. Skolinspektionen har i beslut den 17 februari 2022 förelagt Hässleholms 
kommun att senast den 17 augusti 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalad brist. 
Efter begäran om anstånd beviljades detta till den 22 september 2022. 

Föreläggande 

Normer och värden 
• Se till att rektorn säkerställer att lärarna som en del i sin undervisning 

klargör och med eleverna diskuterar det svenska samhällets värdegrund och 
dess konsekvenser för det personliga handlandet samt öppet redovisar och 
diskuterar skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem. I detta 
värdegrundsarbete med eleverna är det särskilt viktigt att följande delar av 
värdegrundsuppdraget ingår: att aktivt motverka alla tendenser till 
diskriminering på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet 
samt att synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar kan 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnamnden 

påverka människors möjligheter och begränsa egna livsval och livsvillkor. (1 
kap. 4-5 §§ skollagen, förordning (2010:37) om läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), 1 Skolans värdegrund och 
uppdrag, 2.1 Normer och värden) 

Anmärkning 
Studiero 
Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 § skollagen (2010:800) 
Hässleholms kommun en anmärkning. 
I ä.rendet beskrivs vilka åtgärder som påbörjats och planeras for att avhjälpa 
p:1talade brister. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-01, § 81, följande: 

Barn och urbildning:-:niimnd<:n,; :irbL•t,;ut,kott forc:-:br b:un- och 

urbildning:rniimndcn bc:-lma fciljandc: 

\rr <>Y<:rbmna rcdm·isning rill ~kolin:-pcktioncn urifr:rn den rikradc rilb~·nen a\' 
"!\ring<.: :-kola 1: - 9. enligt b<.::--kriYningcn i :irentlct. 

Sänt till: 
Skolinspektionen 

Barn- och utblldningsnämnden 

Justering 
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SA:tvIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnamnden 

§ 100 

Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt 
Dnr: BUF 2022/2137 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Medgivande ges for eleven , att fullgöra skolplikten på 
annat sätt under perioden 2022-09-08- 2022-12-31, enligt bestämmelserna i 24 kap. 
23§ skollagen, genom att hon dels går i en skola i Albanien, dels genom att eleven 
via BjärnU1ns skola far tillgång till det skolmaterial som första klass använder sig av 
Beslutet fatta under förutsättning att ansökan kompletteras med ett intyg om att 
eleven studerar på skolan under hästterminen 2022. 

Intyg om att eleven studerar utomlands skall vara barn- och 
utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 15 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen, 24 kap. 23 §, kan en elev medges att fullgöra skolplikten på annat 
sätt än det som anges i skollagen. För att medgivande ska lämnas ska följande 
förutsättningar uppfyllas: 

Medgivande ska lämnas om: 

1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som 
annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag, 

2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 
3. Det finns synnerliga skäl. 

Medgivande kan enligt 24 kap. 24 och 25 §§ lämnas för ett år i sänder av 
hemkommunen. 

Under dess giltighetstid ska det prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet ska 
återkallas, om det kan antas att förutsättningarna enligt 23 § inte längre finns. E tt 
beslut om återkallelse av ett medgivande gäller omedelbart, om inte annat beslutas 

Barn- och utbildnlngsnämnden 

Justering 
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Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Sänt till: 
Vårdnadshavare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-1 5 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 101 

Information om ändringar i Skollagen 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förrnlrningen informerar om regeringen::; olika förslag till ändringar i ::;kollagen och 
när de träder i kraft. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

10 (23) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildnlngsnamnden 

§ 102 

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsrapport 2022 
Dnr: BUF 2022/1961 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Kvalitetsrapport 2022 enligt 
bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Arets kvalitetsrapport är en sammanfattning av den utvärderingsprocess som ägt 
rum i slutet av läsåret 2021/2022. Samtliga förskolechefer och rektorer har 
tillsammans med sin personal analyserat läsårets resultat och kartlagt 
utvecklingsområden för kommande terminer. 

Resultaten av enheternas systematiska kvalitetsarbete har summerats på 
verksamhersomd.desnivå. Detta har dokumenterats i kvalitecsrapport 2022. Värt att 
notera för detta år att förvaltningen har aktivt arbetet med att hitta nya processer för 
sin uppföljning av enheterna och verksamhetsområdena. Det har inneburit att 
verksamhetsområdeförskola och grundskola prövat nya sätt att följa upp 
huvudmannens utvecklingsområden. Till nästa år är nya rutiner för detta arbete på 
p lats och nämnden kommer kunna ta del av resultatet av ett kontinuerligt 
systematiskt kvalitetsarbetet vid flera tillfallen under verksamhetsåret. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-01, § 83, följande: 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

<?1--
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SAl'vCMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnamnden 

§ 103 

Initiativärende "Tillåt överintag på Hässleholms 
Montessoriskola" 
Dnr: BUF 2022/1708 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå initiativärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Jens Llndholm (SD) väckte vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
16 juni 2022 ett initiativärende rörande tillåt överintag på Hässleholms 
Montessoriskola. Han yrkade: 

-Att barn- och utbildningsnärnnden beslutar att bevilja överintag på Hässlehohns 
Montessoriskola HT-22 för de enligt ovan berörda barnen. 

Barn- och utbildnlngsnämnden 

Justering Utdra9.et bestyrkes 

-f-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 104 

Krigsorganisation och dess bemanning 
Dnr: BUF 2022/2135 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner 
förvaltningens förslag på krigsorganisation och dess bemanning. 

Beskrivning av ärendet 

För att kommunen ska kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet under höjd 
beredskap behövs planering förkrigsorganisation och bemanning av denna. Under 
höjd beredskap ansvarar kommunstyrdsen för ledningen av den del av det civila 
försvaret som kommunen ska bedriva och som framgår av berörda lagar. 
Respektive förvaltnings/bolags krigsplanering kommer att utgöra underlag till 
kommunens centrala krigsorganisationsplanering. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOU, 

Sammanträdesdatum 
2022-09-1 5 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 105 

Anmälan om omfattande frånvaro 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen 7 kap. 20 § har vårdnadshavaren ansvar för att se till att ett 
skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt Enligt skollagen 7 kap. 23 § får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter om 
inte elev fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte bar 
gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske. 

Ett föreläggande får förenas med vite. Ett förläggande gäller omedelbart om inte 
annat beslutas . 

Följande rektorer har anmält elev med stor frånvaro: 

B jämums skola 

Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsorruåde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2000 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2001 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsom.råde har 
stor frånvaro. 
D nr: BUF 2022/2002 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
D nr: BUF 2022/2003 

Barn- och utbildnlngsnämnden 

Justering 

14 (23) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dru: BUF 2022/2004 

Söderparkskolan 

Rektor Sara Nilsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dru:: BUF 2022/1780 
Rektor Sara Nilsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/1781 
Rektor Sara Nilsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dru: BUF 2022/1782 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 
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SAMMI\NTRADESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 106 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande 
behandling och/eller diskriminering för perioden 
2022-06-09 - 2022-09-06 
Dnr: BUF 2022/512 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Under perioden har 83 anmälningar kommit in till barn- och utbild.ningsnämnden 
enligt skollagen 6 kap. 10 § och diskrimineringslagen (2088:567). 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och ulbildningsnämnden 

§ 107 

Beslut enligt delegation 
Dnr: BUF 2022/493 

Beslut 

SA:tvIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2022-09-15, § 107 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Namn 
Niklas Persson 
Christer Pettersson 
Anna Sjödin 
Jan-Olof 0lofsson 
Britt Everlönn 
Annika Persson 
Jonas Enetjärn 
Paul Szabo 

Rektorer/ bitr. rektorer grundskolan 
Kristina Liljeström 
Susanne Sandqvist 
BR Rose-Marie Wannong 
Johan Johansson 
BR Jenny Nordqvist 
Agneta Nilsson 
Pär Bengtsson 
BR Håkan Andersson 
Johan Gunnarsson 
BR Martin 0lofsson 
BR Pernilla Åkesson 
Anders Johannesson 
Joakim Ask 
Torgny Blomberg 
Ola Axelsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

.[ 
192 - 252 
18 - 25 
37 - 42 
12 - 18 
21 - 29 

3 -5 
4-5 
7 - 19 

26 - 39 
19 - 25 
10 - 12 
18 - 24 
8 
9 - 11 
13 - 18 
7 - 15 
6 - 8 
7 - 13 
6 - 18 
7 - 15 
15 - 19 
3 - 5 
9 - 16 
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Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

BR Ann Svanström 
Camilla Zander 
Cristian Örn 
BR Lotta Kursdotter 
Anette Adamsson 
Charlotte Graham 
Pernilla Bill Håkansson 
BRJonas Abrahamsson 
BR Annica Bjerkebo 
Eva Ahnström 
BR Anders Johansson 

Rektor/förskola 
Helena Jonasson 
Annika Malm 
J oseph.i.ne Hagberg 
Marina Holmqvist 
Maria Larsson 
Ursula I Söderlund 
Anna Wallin 
Angela Jonsson 
Ingrid Wetterlund Szabo 
ÅsaAhlgren 
Petra Carlsson 
Lise-Lo tte Kjellsdotter 
Monika Akesson 
A nnette Johansson 
Sandra Jönsson 
Barbara Rogowski 

Rektorer/ bit rektorer gymnasieskolan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

2 - 6 
2 - 9 
8 - 13 
4 - 5 
14- 19 
6 - 12 
8 - 9 
17 - 22 
8-9 
5 - 14 
8 -15 

7-9 
1 - 7 
8 - 14 
10 - 13 
12 - 20 
13 - 19 
17 - 23 
3 - 9 
13 - 14 
8 - 18 
15 - 19 
9 - 19 
33 - 41 
7 -9 
14- 18 
10 - 13 

Therese Lindecrantz 5 - 9 
BR Johanna Lindqvist 8 - 10 
BR Daniel Asenov 5 - 6 
BR Jenny Nilsson 9 - 11 
Särskolan 
Bennie Söderblom 
Gull-Britt Persson 

36 - 67 
39 - 52 

Barn- och utblldningsnämnden 

Justering 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

SAf..i1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 108 

Beslut enligt delegation som skickats till 
Skolinspektionen eller annan myndighet 

Beslut 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2022-09-15, § 108 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Yttrande till Skolinspektionen eller annan myndighet, enligt delegation, redovisas 
enligt nedan: 

1. Barn- och elevombudets begäran 2022-06-07. Uppgifter om kränkande 
behandling vid Tyringe skola F-9. Förvaltningens yttrande 2022-06-17. 
Barn- och elevombudets skrivelse 2022-07-12. Barn- och elevombudets 
beslut 2022-07-22. 
Dnr BUF 2022/765 

2. Barn- och elevombudets begäran 2022-06-14. Uppgifter om kränkande 
behandling vid Linneskolan F-9. Förvaltningens yttrande 2022-06-17. Barn
och elevombudets begäran 2022-06-22. Förvaltningens yttrande 2022-08-31. 
Dnr BUF 2022/1296 

3. Skolinspektionens begäran 2022-06-02. Begäran om yttrande med anledning 
av uppgifter om Linneskolan. Förvaltningens yttrande 2022-06-21. 
Dnr BUF 2022/1611 

4. Barn- och elevombudets begäran 2022-06-03. Uppgifter om kränkande 
behandling vid Mala skola F-6. Förvaltningens yttrande 2022-06-14. Barn
och elevombudets beslut 2022-06-20. 
Dnr BUF 2022/1248 

5. Barn- och elevombudets beslut 2022-06-22. Uppgifter om kränkande 
behandling vid Tyringe skola F-9. Förvaltningens yttrande 2022-08-10. 
Förvaltningens begäran 2022-08-25. 
Dru BUF 2022/610 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 
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Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantrådesdatum 
2022-09-15 

6. Förvaltningens yttrande 2022-06-02. Skolinspektionens begäran 2022-06-07. 
Begäran om yttrande med anledning av uppgifter gällande Linneskolan. 
Förvaltningens yttrande 2022-06-20. Skolinspektionens begäran om 
komplettering 2022-06-20. Skolinspektionens föreläggande 2022-07-05. 
Dnr BUF 2021 /3056 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 109 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 

Barn- och utb.ildningsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

B UF 2021/1107-2 Kommunfullmäktige - Nytt näringslivsprogram för 
Hässleholms kommun 

BUF 2022/1962 Barn- och utbildningsförvaltningen - Beslut - Avstängning av 
elev i grundskolan 

Barn- och utblldningsnämnden 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 110 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar barn- och utbildningsnämnden om vad som är på 
gång i verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

YL 
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