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Sammanträdesdatum

2018-03-19
Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning, måndagen den 19 mars 2018
kl 14:00-16:40

Beslutande

Ledamöter
Olle Jansson (S), ordförande
Marita Jeansson (S)
Conny Andersson (S)
Ulla Bratt (S) §17-22
Emelie Löthgren (C) § 19-32
Gunnar Englund (C)
Mats Wilzén (MP)
Margareta Sundström tj ersättare §23-32

Staffan Tjörnhammar (M)
Inger Nordqvist (M)
Joanna Lewerentz (M)
Robert Beronius (L)
Robert Johansson (ROOP)
Sune Rehnberg (SD)
Henrik Eriksson (C) tj ersättare §17-18

Ersättare
Magnus Hellström (MP) § 17-22

Övriga närvarande

Linda Hiort af Ornäs (M)
Ganimete Kalludra (M)
Janet Burström Gudmunds (M)
Christina Hamnö (V)
Ingmar Ögren (SD)

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör
Agneta Brus, enhetschef ekonomi & juridik
Helen Langvad, verksamhetschef förskolan
Magnus Persson, verksamhetschef grundskolan
Erik Lundin, nämndsekreterare
Ingrid Letsjö, kvalitetstrateg §17-25
Sandra Raimundo, controller §17-22
Danny Stacey, projektledare barn-och utbildningskontoret §17-19
Niklas Tärnholm, lärarförbundets representant

Justerare: Staffan Tjörnhammar
Justeringens plats och tid

Barn-och utbildningskontoret, 2018-03-21

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Erik Lundin

Ordförande
Olle Jansson
Justerare
Staffan Tjörnhammar

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum

2018-03-19

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum då anslaget tas ned 2018-04-13

Underskrift

Erik Lundin
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§ 17

Dnr 23449

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Staffan Tjörnhammar utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2018-03-21.
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§ 18

Dnr 32136

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan.

Justerandes sign
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§ 19

Dnr 32137

Information från förvaltningen
Följande rapporter lämnas:
Danny Stacey, projektledare på barn-och utbildningskontoret redogör för
den pågående implementeringen av ett nytt administrativt IT-stöd för
förskolan, grundskolan och gymnasiet i Norrtälje kommun. Målet är att
frigöra tid för pedagoger att öka närvaron i klassrummen, och minska
administration för pedagoger. Dessutom skall det stimulera kollegialt utbyte,
och underlätta administration för skolledning, samt förbättra rapportering till
nämnd. Förvaltningsdirektör Eva Wetterstrand påtalar vikten med
digitalisering i skolan samt redogör vidare för att en stor utbildningsinsats
kommer att påbörjas för verksamhetens personal.
Eva Wetterstrand redogör för det pågående arbetet med Högre Höjder/LEAN
i kommunens verksamheter och för det pågående projektet med att
implementera en NPF-säkrad kommun 2025.
Eva Wetterstrand berättar vidare om den genomlysning som pågår i
kommunens grundskoleverksamhet för att uppnå en ekonomi i balans. Bland
annat ses organisationen över vad avser administrativa sysslor och
möjligheten att dela administrativa resurser mellan olika skolenheter, med
mål att uppnå likvärdighet och tillvarata synergier.
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§ 20

Dnr 2018-000095 042

Ekonomisk månadsrapport 2018 för Barn- och
skolnämnden, februari 2018
Beslut
1. Barn- och skolnämnden godkänner nämndens månadsrapport per
februari 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och skolnämnden uppdrar till Barn- och utbildningskontoret att
vid nämndens sammanträde 2018-05-14 presentera förslag till
åtgärder för att få en budget i balans.
Reservationer och protokollsanteckningar
Staffan Tjörnhammar (M) och Robert Beronius (L) reserverar sig mot beslut
till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har upprättat månadsrapport per februari 2018 i
enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens
styrmodell. I ärendet presenteras ekonomiskt resultat och prognos.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-03-09
Ekonomisk månadsrapport för barn- och skolnämnden, februari 2018
Bilaga till månadsrapport per februari
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar på återremiss, att och att förvaltningen
kompletterar månadsrapporten med förslag till åtgärder för att nämnden ska
nå en budget i balans innan årets slut i första hand och avslag på ärendet i
andra hand.
Olle Jansson yrkar att nämnden ska besluta enligt förslag med uppdrag till
barn- och utbildningskontoret att presentera förslag till åtgärder för att få en
budget i balans som ska presenteras vid nämndens sammanträde 2018-05-14
samt att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Robert Beronius (L) yrkar avslag på månadsrapporten
Conny Andersson (S) yrkar bifall på Olle Janssons förslag.
Joanna Lewerentz (M) yrkar bifall till Robert Beronius (L) förslag.
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2018-03-19
Barn- och skolnämnden

Beslutsgång

Ordförande Olle Jansson (S) ställer först förslaget om återremiss med ovan
nämnda tillägg mot att ärendet skall avgöras idag, och finner att barn och
skolnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande arbetsutskottets förslag att godkänna
månadsrapporten med uppdrag till barn- och utbildningskontoret att
presentera förslag till åtgärder för att få en budget i balans som ska
presenteras vid nämndens sammanträde 2018-05-14 och överlämna den till
kommunstyrelsen, mot Staffan Tjörnhammars (M) och Robert Beronius (L)
avslagsförslag, och finner att nämnden godkänner månadsrapporten och
överlämnar den till kommunstyrelsen med ovan nämnda uppdrag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller Barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen
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§ 21

Dnr 2018-000071 042

Årsredovisning 2017 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner årsredovisning 2017 för barn-och
skolnämnden, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Reservationer och protokollsanteckningar
Staffan Tjörnhammar (M) inkommer med följande protokollsanteckning:
”Moderaternas godkännande av årsredovisningen betyder inte att vi
godkänner att nämnden drivs med underskott.”
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat årsredovisning 2017 i enlighet
med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens
styrmodell. I ärendet presenteras uppföljning av mål för god ekonomisk
hushållning, verksamhetsmål, ekonomiskt resultat och internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-02-26
Årsredovisning 2017 för barn- och skolnämnden
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-05 § 19

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller Barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen
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§ 22

Dnr 2018-000085 610

Pedagogiskt bokslut för förskolan 2016/2017
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tar del av förskolans pedagogiska bokslut för
läsåret 2016/17.
2. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till
förbättrings-/utvecklingsområden för förskolan år 2018.
3. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att i
förvaltningens arbetsplan konkretisera arbetet med dessa områden.
Reservationer och protokollsanteckningar
Staffan Tjörnhammar (M) och Robert Beronius (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Robert Beronius (L) tilläggsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Förskolan har i samband med läsårets slut utvärderat kvaliteten i
verksamheten. Utvärderingen har dokumenterats i ett pedagogiskt bokslut.
Den sammanvägda bedömningen av kvaliteten är att förskolan är på god väg
när det gäller att höja kvaliteten i verksamheten.
Som stöd för bedömningen har bland annat resultat från föräldraenkäter och
personalens självvärdering används. Förskolan har även använt ett eget
underlag för bedömning av kvaliteten i förskolan, (UFB). Förskolornas
pedagogiska bokslut har legat till grund för förevarande pedagogiska bokslut
som avser huvudmannens samlade förskoleverksamhet.
Kvaliteten har bedömts utifrån fyra kvalitetsaspekter;
• Ändamålsenlig kvalitet
• Upplevd kvalitet
• Funktionell kvalitet
Den sammanvägda bedömningen av kvaliteten visar att förskolan är på rätt
väg i arbetet med att höja kvaliteten i verksamheten. Följande insatser
prioriteras inför år 2018;

Justerandes sign
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• Fortsatt genomförande av Skolutvecklingsprogram 2016-2020
• Fortsatt genomförande av skolstrukturbeslutet
• Genomförande av LUP kommunens ledarutvecklingsprogram
• Genomförande av utbildning i digitalt ledarskap för skolledare
• Processkartläggning upprättas och rutiner dokumenteras i det nya
ledningssystemet Skolfyren för effektivare administration och likvärdighet.
• Ny lärplattform implementeras i våra skolor.
• NPF-satsningen fortsätter.
• Satsningen på digitalisering av undervisningen fortsätter.
• Förstärkt arbete med vårt arbetsgivarvarumärke och nytt IT verktyg för
kompetensförsörjning implementeras
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-03-09
Förskolans pedagogiska bokslut läsåret 2016/17
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-05 § 21
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar att under ”Prioriterade insatser 2018” ska punkten
om ”Fortsatt genomförande av skolstrukturbeslutet” tas bort
Olle Jansson (S) yrkar avslag på Robert Beronius (L) förslag och att
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Beslutsgång

Ordförande Olle Jansson (S) ställer de båda yrkandena mot varandra och
finner att Barn- och skolnämnden beslutar enligt Olle Jansson (S) förslag.
Beslutet ska skickas till
Förskolecheferna
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§ 23

Dnr 2018-000084 610

Pedagogiskt bokslut för grundskolan 2016/2017
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tar del av grundskolans
pedagogiska bokslut för läsåret 2016/17.
2. Barn- och skolnämnden antar barn-och
utbildningskontorets förslag till förbättrings/utvecklingsområden för grundskolan år 2018
3. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att
i förvaltningens arbetsplan konkretisera arbetet med dessa områden.
4. Barn och utbildningskontoret får i uppdrag till nämndens
sammanträde 14 maj delge nämnden en mer djupgående analys av
orsaker samt hur man ska komma till rätta med kunskapsunderskottet
inom ämnena Matematik, Svenska, engelska och SO/NO.
5. Barn- och utbildningskontoret utför de redaktionella ändringar som
föreslagits, att det ska framgå av det pedagogiska bokslutet att
skolstruktursbeslutet inte är verkställt utan pågående, och att det i
dokumentet ”Pedagogiskt bokslut 2016/17 för grundskola” tydligt
ska framgå att det är SKL:s ranking som redovisas i handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Grundskolan har i samband med läsårets slut utvärderat kvaliteten i
verksamheten. Utvärderingen har dokumenterats i ett pedagogiskt bokslut.
Den sammanvägda bedömningen av kvaliteten visar att grundskolan är på
rätt väg i arbetet med att höja kvaliteten och förbättra kunskapsresultaten.
Som stöd för bedömningen har bland annat betygsstatistik, bedömning av
elevernas kunskapsutveckling, elev- och föräldraenkäter samt personalens
självvärdering används. Grundskolans pedagogiska bokslut har legat till
grund för förevarande pedagogiska bokslut som avser huvudmannens
samlade grundskoleverksamhet. Kvaliteten har bedömts utifrån fyra
kvalitetsaspekter;
• Ändamålsenlig kvalitet
• Upplevd kvalitet
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• Funktionell kvalitet
• Elevens rätt/lagkraven
Den sammanvägda bedömningen av kvaliteten visar att grundskolan är på
rätt väg i arbetet med att höja kvaliteten och förbättra kunskapsresultaten.
Följande insatser prioriteras inför år 2018;

• Fortsatt genomförande av Skolutvecklingsprogram 2016-2020
• Fortsatt genomförande av skolstrukturbeslutet
• Genomförande av LUP kommunens ledarutvecklingsprogram
• Genomförande av utbildning i digitalt ledarskap för skolledare
• Processkartläggning upprättas och rutiner dokumenteras i det nya
ledningssystemet Skolfyren för effektivare administration och likvärdighet.
• Ny lärplattform implementeras i våra skolor.
• NPF-satsningen fortsätter.
• Satsningen på digitalisering av undervisningen fortsätter.
• Förstärkt arbete med vårt arbetsgivarvarumärke och nytt IT verktyg för
kompetensförsörjning implementeras

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-03-09
Grundskolans pedagogiska bokslut läsåret 2016/17
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-05 § 20
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att till Barn-och skolnämndens sammanträde
14/5 få ta del av en mer djupgående analys hur man kommer till rätta med
kunskapsunderskottet inom ämnena Matematik, Svenska, engelska och
SO/NO.
Robert Beronius (L) yrkar bifall för Staffan Tjörnhammars förslag
Robert Beronius (L) yrkar att det ska framgå av det pedagogiska bokslutet att
skolstruktursbeslutet inte är verkställt utan pågående.
Robert Beronius (L) yrkar att det i dokumentet ”Pedagogiskt bokslut
2016/17 för grundskola” tydligt ska framgå att det är SKL:s ranking som
redovisas i handlingarna.
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Beslutsgång

Ordförande Olle Jansson (S) frågar barn- och skolnämnden om de kan
besluta enligt arbetsutskottets förslag med ovan tillägg och får svaret ja.

Beslutet ska skickas till
Rektorer i grundskolan
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§ 24

Dnr 2018-000086 610

Pedagogiskt bokslut för fritidshem 2016/2017
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tar del av fritidshemmets pedagogiska bokslut för
läsåret 2016/17.
2. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till
förbättrings-/utvecklingsområden för fritidshemmet år 2018.
3. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att i
förvaltningens arbetsplan konkretisera arbetet med dessa områden.

Sammanfattning av ärendet
Fritidshemmet har i samband med läsårets slut utvärderat kvaliteten i
verksamheten. Utvärderingen har dokumenterats i ett pedagogiskt bokslut. Den
samlade bedömningen är att fritidshemmet är på god väg när det gäller arbetet
med att höja kvaliteten i verksamheten.
Som stöd för bedömningen har bland annat resultatet från elev- och
föräldraenkäter används. Fritidshemmens pedagogiska bokslut har legat till
grund för förevarande pedagogiska bokslut som avser huvudmannens samlade
fritidshemsverksamhet.
Kvaliteten har bedömts utifrån fyra kvalitetsaspekter;
• Ändamålsenlig kvalitet
• Upplevd kvalitet
• Funktionell kvalitet
Den samlade bedömningen är att fritidshemmet är på god väg när det gäller
arbetet med att höja kvaliteten i verksamheten. Följande insatser prioriteras
inför år 2018;

• Fortsatt genomförande av Skolutvecklingsprogram 2016-2020
• Genomförande av LUP kommunens ledarutvecklingsprogram
• Genomförande av utbildning i digitalt ledarskap för skolledare
• Processkartläggning upprättas och rutiner dokumenteras i det nya
ledningssystemet Skolfyren för effektivare administration och likvärdighet.
• Ny lärplattform implementeras.
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• NPF-satsningen fortsätter.
• Satsningen på digitalisering av undervisningen fortsätter.
• Förstärkt arbete med vårt arbetsgivarvarumärke och nytt IT verktyg för
kompetensförsörjning implementeras

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-03-09
Fritidshemmets pedagogiska bokslut läsåret 2016/17
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-05 § 22
Beslutet ska skickas till
Rektorer i grundskolan
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§ 25

Dnr 2018-000083 610

Stadieindelad timplan för grundskolan läsåret 2019
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar om stadieindelad timplan för grundskolan
läsåret 2018 – 2019 samt timplan from läsåret 2019 enligt barn-och
utbildningskontorets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan.
Läsåret 2018 – 2019 gäller den stadieindelade timplanen för lågstadiet (åk 13) och mellanstadiet (åk 1-6). För högstadiet gäller den nya timplanen from
höstterminen 2019. Fr.o.m. hösten -19 utökas undervisningen i matematik
på högstadiet med 105 timmar och idrotten föreslås utökas med 100 timmar
för grundskolan. Den utökade tiden tas från elevens val.
Den utökade tiden i matematik 105 tim åk 7-9 fördelas med 30 min/v och
årskurs och idrott 100 tim fördelas åk 1-3 +20 tim, åk 4-6 +30 tim, åk 7-9
+50 tim som tagits från elevens val. Den största skillnaden jämfört med
Norrtälje nuvarande timplan är att det blir fler timmar på lågstadiet och något
färre på högstadiet. Fler timmar i matematik åk 7-9 och färre timmar i
Svenska åk 7-9.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-02-14
Skolverkets stadieindelade timplan
Norrtäljes fördelning utifrån skolverkets stadieindelade timplan för lågstadiet
och mellanstadiet läsåret 18-19 samt högstadiets tidigare timplan.
Norrtäljes fördelning utifrån skolverkets stadieindelade timplan för
lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet fr.o.m. höstterminen 2019.
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-05 § 24
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till förslaget
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Rektorer för kommunala grundskolor
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§ 26

Dnr 2018-000069 007

Revisionsrapport - Granskning av chefs- och
personalförsörjningen i Norrtälje kommun
Beslut
Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets yttrande daterat
den 19 februari 2018 som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun
granskat nämndernas arbete med att säkra chefs- och personalförsörjningen.
Resultatet av granskningen redovisas i revisionsrapport daterad 6 februari
2018. Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen och
nämnderna på ett tillfredsställande sätt säkerställt chefs- och
personalförsörjningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-02-19
Revisionsrapport granskning av kommunens styr och ledningssystem 201802-06
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-05 § 25

Beslutet ska skickas till
Revisorerna Norrtälje kommun
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 2018-000070 007

Revisionsrapport - Granskning av Norrtälje kommuns
styr- och ledningssystem.
Beslut
Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets yttrande daterat
den 5 mars som sitt eget, och överlämnar det till kommunrevisorerna.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun
granskat kommunens styr och ledningssystem. Resultatet av granskningen
redovisas i revisionsrapport daterad den 6 februari 2018. Granskningen har
gjorts genom studier av styrande dokument samt intervjuer med
förtroendevalda, representanter för kommunledning och verksamheter.
Sammantaget har 12 intervjuer gjorts. Den övergripande revisionsfrågan är
om kommunstyrelsens och nämnderna säkerställt att styrsystemet fungerar
på ett ändamålsenligt sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-03-05
Revisionsrapport granskning av kommunens styr och ledningssystem 201802-06
Beslutet ska skickas till
Revisorerna Norrtälje Kommun
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-19
Barn- och skolnämnden

§ 28

Dnr 2018-000018 002

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2018-01-26 - 2018-03-09.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en
delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av
denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär
inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på
delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2018-03-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 2018-000019 610

Redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av inkomna klagomål och
anmälningsärenden under perioden januari och februari 2018
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och
skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om
kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från
utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden
beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska
redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla
detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningar 2018-03-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-19
Barn- och skolnämnden

§ 30

Dnr 2018-000020 610

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2018-03-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 32138

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslut
Ordförande Olle Jansson (S) berättar om ett studiebesök som delar av
nämnden gjorde på Källbrinksskolan i Huddinge och på Sturehills förskola i
Årstaberg i ett led att bredda sina kunskaper om NPF-säkring i
verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 32139

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Verksamhetschefen för grundskolan Magnus Persson meddelar att arbetet
pågår med att planera ett kommande besök och inbjudan kommer att skickas
ut inom kort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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