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Övriga deltagare 
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Justerare 

 
 
Annica Erlandsson (S) 
 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 28 augusti kl. 13.00 

 

Sekreterare 

   

 Madelein Arnoldsson   
 

Ordförande 

   
 
 

 Mikael Sternemar (L)   
 

Justerare 

   

 Annica Erlandsson (S)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-08-28 – 2017-09-18 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Madelein Arnoldsson  
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UNAU § 63 
 

 
Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämnden arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
 
 
  Ärendepunkt tillägg, 
 

• Val av ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott, punkt 9 

• Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, punkt 10 

• Skolenkät 2017, punkt 19 
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UNAU § 64   
 

Presentation av ny förvaltningschef, Per Svensson  
2017-05-17 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en förvaltningschef med pedagogiskt ansvar och 
en förvaltningschef med administrativt ansvar för Utbildningsförvaltningen. Per Svensson, 
förvaltningschef med pedagogiskt ansvar, presenterar sig för utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för presentationen och välkomnar Per Svensson till den 
nya tjänsten. 
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UNAU § 65 

 

Övertagande av gymnasie- komvuxverksamhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-01 § 68 att överföra gymnasieutbildning och 
vuxenutbildning till utbildningsnämnden. Förvaltningscheferna informerar om vilka förändringar 
det innebär för utbildningsförvaltningen och förklarar organisationen.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UNAU § 66  UN 2017/83 

 

Information om sommarlovsaktiviteter 
Kultur och fritidschefen informerar om hur det har fungerat med sommarens sommarlovsaktiviteter. 
Föräldrar har kommit med positiv kritik. Kultur och fritidschefen återkommer med en fullständig 
rapport till kommande sammanträde med Utbildningsnämnden.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och inväntar en fullständig rapport till 
Utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-26.  
 
 

Skickas till 

Kultur och fritidschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 67  UN 2017/76 & 2017/77 

Uppföljning av besvarade motioner – Utbildningsnämndens uppdrag; 
möjligheterna att skapa fiskemuseum och Sotenäs kulturarv 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-10 Utbildningsnämnden uppdrag i två olika motionsärenden. I en 
motion om Sotenäs kulturarv har Utbildningsnämnden fått i uppdrag att utreda möjligheten att köpa, 
rusta och nyttja en fiskebåt som ett museum och pedagogiskt undervisningsobjekt.  
I en annan motion om att inrätta ett fiskemuseum har Utbildningsnämnden fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna att skapa ett fiskemuseum och att göra en dokumentation av fiske och fiskeberedning 
till grund för museets verksamhet.  
 
Ärendena kan utredas gemensamt. Arbetet med att hitta medel för att genomföra en förstudie har 
påbörjats av kultur och fritidschefen. 
 
Underlag för förstudien är att se över flera områden,  

• Vilka driftformer finns? 
• Vilken placering? 
• Vilka aktörer kan vara aktuella? 
• Vilka externa finansieringsformer är aktuella? 
• M.m. 

 
En projektansökan har inlämnats till Leader Hav o kust och är beviljad i lagrådet. 
Tidsplanen är preliminär då ansökan skall beslutas av jordbruksverket. 
Projektet skall pågå under 6 månader från att ansökan är godkänd. 
 
Preliminärt resultat och underlag för beslut kan komma i början av 2018. 

Bilagor 

• Protokoll KF 2016-11-10 
• Motion om att inrätta fiskemuseum 
• Motion om Sotenäs kulturarv 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  

Skickas till 

Kultur och fritidschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 68  UN 2017/75 

 
Ansökan – Stöd till Scandinavian Wildlife Film Festival i Sotenäs 
kommun 

Sammanfattning  

Föreningen naturfilmarna i Sverige ansöker om 40 000 kr i bidrag för genomförande av 
Scandinavian Wildlife Film Festival. 

Beskrivning av ärendet 

Föreningen Naturfilmarna i Sverige anordnar för fjärde gången SWFF (Scandinavian Wildlife Film 
Festival) i Sotenäs kommun den 25- 28 januari 2018. Festivalen är ett samarrangemang med 
Sveriges Television SVT, (NRK), Kulturhuset Hav & Land och Studiefrämjandet. Inledande 
utbildningsdagar och de publika filmvisningarna liksom workshops sker i första hand på 
Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand. 
Ett stort fokus finns på ungdomsverksamheten "Unga naturfilmare". Unga naturfilmare från hela 
landet deltar med egna filmer. Föreningens avsikt med festivalen är att göra Sotenäs kommun till 
centrum för svensk naturfilm. 
 
Naturfilmarna är en ideell förening som är beroende av stöd från externa finansiärer för att klara av 
att genomföra festivalen. Föreningens medlemmar ställer upp utan ersättning för att planera och 
genomföra arrangemanget. Den totala omsättningen uppskattas till 1,8 milj SEK, varav merparten 
utgörs av arbetstid för involverade parter. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan 
• Kultur och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-08-16 

 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att ansökningen beviljas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att 
Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. § 68 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag  

Utbildningsnämnden beslutar att bevilja Naturfilmarna i Sveriges ansökan om 40 000 kr i bidrag till 
genomförandet av Scandinavian Wildlife Film Festival. 
Finansiering sker genom Kultur o Fritids ofördelade föreningsbidrag. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 69  UN 2013/174 
    

Inrättande av kommunalt ungdomsråd 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån ett förslag från demokratiberedningen om att införa ett kommunalt ungdomsråd i Sotenäs 
gav kommunchefen i uppdrag åt ungdomsutvecklaren att ta fram förslag till stadgar för bildandet av 
ett sådant råd.  
Under ledning av ungdomsutvecklaren har tre ungdomar under 20 veckor med start hösten 2016 
jobbat med att på olika sätt ta fram dessa stadgar. De har arbetat med utgångspunkt i ungas egna 
uppfattning av inflytande och har tagit fram förslag till stadgar vad rör ekonomi, organisation och 
regelverk. Som en del i projektets genomförande ska arbetet sammanfattas i en skriftlig rapport för 
stadgarna, samt ett förslag till beslut för dessa.  
För att ungdomsrådet ska fungera strukturerat och långsiktigt behöver en tjänsteperson tilldelas 
uppgiften att samordna rådet, förslagsvis ungdomsutvecklaren som alltså redan påbörjat ett arbete 
med dessa frågor. De 25 % av dennes tjänst som under två år gått till Unga idéambassadörer bör 
fortsättningsvis gå till att samordna ungdomsrådet. 
 
Ärendet har återremitterats till utbildningsnämnden av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-
26. Ett konkret förslag till stadgar, inklusive förslag till arvodesbestämmelser, samt revidering av 
nödvändiga styrdokument efterfrågas.  
 
Ungdomsutvecklaren ska arbeta med förslaget och presentera det för Utbildningsnämnden vid nästa 
sammanträde.  
 
Personalutskottet bereder arvodesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 

• Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-26 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut   

Utbildningsnämnden arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt ungdomsutvecklaren att 
presentera ett förslag för Utbildningsnämnden vid sammanträdet 2017-10-26.    
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Ungdomsutvecklaren 
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UNAU § 70  UN 2017/80 

Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott och ledamot i 
Hälsorådet 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-01 att entlediga Anders Thompson (M) från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i Utbildningsnämnden, ersättare i Utbildningsnämndens 
arbetsutskott samt ledamot i Hälsorådet. Ragnhild Selstam (M) har av fullmäktige valts till ny 
ledamot i Utbildningsnämnden till och med 2018. Utbildningsnämnden behöver välja en ny 
ersättare till arbetsutskottet och en ny ledamot till Hälsorådet. 
 

Beslutsunderlag  

• Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-01 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag   

Utbildningsnämnden nominerar Ragnhild Selstam (M) till ny ersättare i Utbildningsnämndens 
arbetsutskott.  
Utbildningsnämnden nominerar Ragnhild Selstam (M) till ny ledamot i Hälsorådet.  

Skickas till 

Utbildningsnämnden  
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UNAU § 71  UN 2017/79  

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-01 § 68 att överföra gymnasieutbildning och 
vuxenutbildning till utbildningsnämnden. 
Med anledning av beslutet revideras utbildningsnämndens delegationsordning med två nya avsnitt; 
8 Gymnasieutbildning och 9 Vuxenutbildning. 

Beslutsunderlag 

• Reviderad delegationsordning 
• Beslut KF 2017-06-01 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning enl. förslag. 

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
 
 
 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-08-24, §§ 63-81 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
13(23) 

 
 

UNAU § 72  UN 2016/57 
 

Resultat och åtgärder utifrån SKL:s öppna jämförelser 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden har påtalat behovet av en djupare analys för att öka förståelsen för vad som 
behövs förändras för att vända den negativa trenden med sjunkande resultat i Sotenäs kommuns 
skolor. Utbildningsnämnden önskar kompletteringar av analys och handlingsplan utifrån 
insatsplanen för ökad måluppfyllelse från den 2017-03-02.   
Sotenäs kommun har under de senaste åren tappat i rankning i SKL's Öppna jämförelser.  
 
Förvaltningen redovisar förslag till åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.  
 
Utifrån resultaten har elevers närvaro i skolan mycket stor betydelse.  
Enligt rektor på Sotenässkolan kan man se att meritvärdet för elever som har mer än 20% frånvaro 
ligger ca 60 meritpoäng lägre än för elever med lägre frånvaro. 
I en liknande studie från Dals-Eds kommun kunde man se att meritvärdet sjönk redan vid en 
frånvaro på 5%. 
Ett övergripande prioriterat område är att arbeta mer med elevers närvaro i skolan.  
 
En kontroll av fördelning av behöriga lärare under grundskoletiden behöver göras årligen för att 
garantera likvärdiga möjligheter att nå målen. 
Kontrollen kommer att genomföras under oktober årligen och registreras för att garantera likvärdig 
fördelning av behöriga lärare. Detta redovisas i ska-rapporten.  
 
Andra åtgärdsprioriteringar återkommer på de gemensamma SKA-dagarna då varje 
rektor/förskolechef delger sina prioriteringar utifrån verksamheten. Resultaten redovisas för 
Utbildningsnämnden under sammanträdet i oktober. 

Belutsunderlag 

• Främjandeplan för ökad skolnärvaro  
• Elevhälsochefens tjänsteutlåtande 2017-08-16 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att tidsspannet för närvarokontroll blir tydligare i åtgärdstrappan, att 
texten redigeras, och att Utbildningsnämnden antar främjandeplanen.  
 
Jeanette Loy (M) yrkar på en återrapportering om förekomsten av obehöriga lärare. Rektor behöver 
motivera sina prioriteringar på tjänstefördelningen om behöriga lärare får andra uppgifter som leder 
till att vissa elever blir utan behörig lärare.   
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Forts. § 72 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Jeanette Loys (M) förslag och finner 
att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Utbildningsnämndens arbetsutskott 
ger förvaltningschefen i uppdrag att utföra ändringar enligt Mikael Sternemars (L) yrkande och att 
en återrapportering sker enligt Jeanette Loys (M) yrkande och att detta redovisas på 
Utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-26.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Utbildningsnämnden antar elevhälsans 
Främjandeplan för ökad skolnärvaro.  
 
 

Skickas till 

Förvaltningscheferna 
Utbildningsnämnden  
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UNAU § 73  UN 2017/81 

 

Sommarskola  
Kvalitetsutvecklaren informerar om sommarskola. Sommarskola fanns på Sotenässkolan under 6 
dagar i ämnena svenska, matte och engelska. 14 elever deltog, 3 elever hade efteråt högre betyg. 
Andra skolor i kommunen hade lovskola. Kostnaderna ska redovisas till skolverket.  
Jeanette Loy (M) undrar om det är möjligt för barn som är här under sommaren att ta del av 
sommarskolan. Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för detta. 
Erfarenheterna av sommarskolan ska redovisas i SKA-rapporten.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att undersöka möjligheterna för sommarskola för barn som vistas här över sommaren. 
 

Skickas till 

Förvaltningscheferna 
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 UNAU § 74  UN 2017/52 
 

Uppföljning om skrivelse från Hunnebo judo 

Beskrivning av ärendet 

2017-05-04 inkom en skrivelse från föräldrarna till barn och ungdomar i föreningen Hunnebo judo 
till utbildningsnämnden. Föreningen önskar ekonomiskt stöd från Sotenäs kommun till lokaler för 
föreningens aktiviteter. Föreningen önskar att utbildningsnämnden tar del av verksamheten. 
Förvaltningschefen har svarat på skrivelsen med ett brev. Utbildningsnämnden ska efter sommaren 
återkomma med en inbjudan till en träff mellan Hunnebo judo och utbildningsnämnden.   

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Hunnebo judo 2017-05-04 
• Administrativa förvaltningschefens svar på skrivelse 2017-06-14 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta 
kontakt med styrelsen för Hunnebo judo och bjuda in dem till ett möte med utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-09-06 klockan 16 i kommunhuset i Kungshamn.  

 

Skickas till 

Förvaltningscheferna 
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UNAU § 75  UN 2016/105 

 

Budgetuppföljning januari – juni 2017 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden går in i ett nytt läsår med en något ansträngd budget. Halvårsuppföljningen 
visar ett negativt resultat i prognosen för helår med -439 tkr mot budget vilket ger en utmaning att 
balansera mot tilldelad ram på ett tryggt och ordnat sätt.  
 
Förskoleverksamheten är i ett ansträngt läge och är fortsatt svårprognostiserad. Det finns ett stort 
tryck på verksamheten med mycket nya barn. Förskolan har en större efterfrågan än vad budgeterad 
organisation kan tillmötesgå vilket gör att verksamheten behöver förstärkas. Vi ser heller inte någon 
vikande trend utan efterfrågan kommer att öka. Under 2019 går årskullen på 47 barn vidare till 
förskoleklass medan en årskull med 80 barn kommer in i verksamheten. 
 
Den interkommunala ersättningen till Nordens Ark har ökat.    
De nya verksamheterna, gymnasie- och vuxenutbildning visar på ett resultat på - 1,235 miljoner 
SEK där gymnasiets interkommunala ersättningar står för hela underskottet. Avstämning av antal 
gymnasieelever görs 15/9 inom Fyrbodal så en mer noggrann prognos kan redovisas vid 
oktoberavstämningen. Gymnasiets interkommunala ersättningar korrelerar inte med tilldelad 
budget. 
 
För helåret ser förvaltningen svårigheter att nå ett resultat i nivå med budget.  
 

Beslutsunderlag 

• UN uppföljning juni 2017 
• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-08-15 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag   

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av budgetuppföljningen. Som åtgärd vill 
Utbildningsnämndens arbetsutskott att Förvaltningschefen följer upp kostnaden för upphandling av 
skolskjuts och återrapporterar detta till Utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-26.  

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förvaltningscheferna 
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UNAU § 76  UN 2017/68 

 

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2018 

Beskrivning av ärendet   

Nämndsekreteraren har tagit fram förslag på sammanträdestider 2018 för Utbildningsnämnden och 
Utbildningsnämndens arbetsutskott.  
Administrativ chef och ekonomichef har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2018 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i 
kommunallagen och den ekonomiska tidplanen samt samordnade för att minska handläggningstiden 
i så stor utsträckning som möjligt. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden 
samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanträdena ligger 
främst på onsdagar och torsdagar.  
 
Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för 
nämnd och arbetsutskott på torsdagar, medan Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har haft 
mötesdag på tisdagar.  
 
Under år 2018 ska allmänna val förrättas den 9 september och förslaget är framtaget med hänsyn till 
detta. 
 
Med liggande förslag kan sekreterarna vid behov ersätta varandra vid eventuell frånvaro.  
 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2018 
Inlämningstider för politisk behandling av ärenden 2018 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag  

Utbildningsnämnden antar sammanträdestider enligt förslag. Utbildningsnämnden fastställer 
följande sammanträdestider för 2018; 
8/2, 8/3, 12/4, 24/5, 20 - 21/9, 25/10, 22/11 
 
Samt för utbildningsnämndens arbetsutskott;  
25/1, 22/2, 22/3, 3/5, 7/6, 23/8, 11/10, 8/11, 6/12 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 77 

 

Information om skolriksdagen 
Information skall lämnas under sammanträdet med nästkommande utbildningsnämnd.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att deltagare från skolriksdagen skall lämna 
information till Utbildningsnämnden 2017-10-26.  
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UNAU § 78  UN 2017/73 

 
Jämförelse utifrån standardkostnader 

Beskrivning av ärendet 

Vid SKLs redogörelse efter genomgång av Sotenäs kommuns ekonomi påvisades att kommunen 
ligger c: a 15 miljoner högre än standardkostnaderna i Sverige. 
Det finns en skillnad mellan kommunens kostnader och rikets i genomsnitt vilken behöver 
analyseras ytterligare. Utbildningsnämnden önskar veta var kostnadsskillnaderna finns och vad de 
beror på. Jämförelsen handlar om kostnadseffektivitet och prioriteringar. 
 
Sotenäs kommuns satsning på förskoleverksamheten syns i jämförelsen med andra kommuner men 
det har varit en strävan att ha en hög andel förskollärare och att de har förutsättning att planera 
verksamheten och genomföra den i relevanta barngrupper. 
Skolans kostnader jämfört med riket är stora men jämfört med kommungruppen är skillnaden inte 
speciellt stor. Satsningen på lärartäthet och elevhälsa visar sig i underlagen men även de högre 
kostnaderna i lokaler och måltider.  
När det gäller kostnader för fritidshem och förskoleklass behöver förvaltningen se över 
kostnadsfördelningen då kostnaderna för förskoleklass inte överensstämmer med statistiken och 
många tjänster är kombinerade mellan de två verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

• Skolverkets kommunfaktablad 2015 
• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-08-16 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och har den som underlag i det fortsatta arbetet. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 79 

 

Betyg för åk. 6 och 9 Vt. 2017 
Förvaltningschefen informerar om slutbetyg för åk. 6 och 9 Vt. 2017.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av uppföljningen av betyg och meritvärden. 
Uppföljningen och analysen kommer att redovisas på SKA-dagarna.  
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 UNAU § 80  UN 2017/82 

 

Skolenkät 2017 
Förvaltningschefen informerar om skolenkäten från 2017.  
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att förvaltningschefen rapporterar om skolenkäten på 
Utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-26. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att 
rapportera om skolenkäten 2017 på Utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-26. 
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UNAU § 81 
 

Information, meddelanden och kurser  

a. Kultur och Fritid 

Kultur och fritidschefen informerar om kultur och fritidsfrågor.  
• Utvärdering och rapport om lägeruthyrning redovisas till Utbildningsnämnden 26/10.  
• Spontanidrottsplatsen som blev invigd 22 juli har varit en populär samlingsplats under 

sommaren.  
• Utställningen med Salvador Dalís skulpturer i Kungshamn har varit välbesökt. 

Uppskattningsvis har det varit sammanlagt tio tusen besökare och fyra till fem hundra 
besökare per dag i Mollbrinks galleri.  

• Kultur och fritidschefen har sökt och fått en del av medlen för att anställa en Integrationslots 
under ett år som kommer jobba halvtid på ungdomsgården. Resten av medlem som behövs 
kommer sökas från hälsorådet.  

 
 

b. Frisk/sjukfrånvaro 

Förvaltningschefen informerar om frisknärvaro & sjukfrånvaro.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förvaltningscheferna 
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