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  PROTOKOLL 3 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 1 Deltagande i Skolriksdagen 2019 
 Dnr UN 19/0128 

Beslut 

Kaj Bergenhill (M) medges att delta i Skolriksdagen 2019. 

Sammanfattning 

Vartannat år anordnar Sveriges Kommuner och Landsting Skolriksdagen som 

är en konferens där politiker och ledande tjänstemän samlas för att diskutera 

och byta erfarenheter.  

Enligt Utbildningsnämndens delegationsförteckning ska ordförandes 

deltagande i kurser och konferenser beslutas av Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2019 

 

  



  PROTOKOLL 4 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 2 Sammanträdestider för 
Utbildningsnämnden 2019 

 Dnr UN 19/0127 

Beslut 

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden, dess arbetsutskott och beredning, 

fastställs enligt utbildningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har 

upprättat ett förslag till sammanträdestider för Utbildningsnämnden, dess 

arbetsutskott och beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal 

sammanträden föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

 

Alla nämnder uppmanas att anpassa sina sammanträdesdagar till 

Kommunstyrelsens sammanträden för att få en effektiv ärendehandläggning i 

de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

I förslaget nedan är beredningen förlagd till en fredag i februari och oktober 

2019. Anledningen till detta är att beredningen annars skulle infalla under 

sportlov och höstlov.  

Förslag till sammanträdeschema för år 2019: 
 

Utbildningsnämnden 

beredning (tisdag) 

Kl. 15:00 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott (tisdag) 

i direkt anslutning till 

beredningen 

Utbildningsnämnden 

(tisdag) 

Kl. 15:00 

22 februari (fredag) 22 februari (fredag) 5 mars 

26 mars 26 mars 2 april 

21 maj 21 maj 28 maj 

17 september 17 september 24 september 

25 oktober (fredag) 25 oktober (fredag) 5 november 

3 december 3 december 10 december 

 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2019. 



  PROTOKOLL 5 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Fortsättning § 2 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Utbildningsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 6 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 3 Tillsyn Säbyholms förskola 2018 
 Dnr UN 18/0177 

Beslut 

 

1. Utbildningskontorets tillsynsrapport av Säbyholms förskola godkänns 

med revideringen att ändra Utbildningskontoret till 

Utbildningsnämnden i paragraf 2.1, sista stycket.  

2. Utbildningsnämnden förelägger Säbyholms förskola att skriftligen 

redovisa huvudmannens systematiska kvalitetsarbete senast den 30 juni 

2019.  

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av Säbyholms förskola. Enligt 

skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor vars 

huvudman kommunen godkänt. 

Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får stora möjligheter att 

utvecklas och lära i en trygg miljö. Miljön och den omedelbara närheten till 

naturen är en särskild styrka. Förskolan har en stabil personalgrupp och ges ett 

stort friutrymme från huvudman att driva och utveckla verksamheten.  

Utbildningskontoret bedömer att förskolans huvudman kan ta en mer aktiv roll 

i förskolans systematiska kvalitetsarbete och förelägger Säbyholms förskola att 

skriftligen redovisa huvudmannens systematiska kvalitetsarbete senast den 30 

juni 2019.  

Beslutsunderlag 

• Tillsynsrapport Säbyholms förskola den 8 januari 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019 

Förslag till beslut 

3. Utbildningskontorets tillsynsrapport av Säbyholms förskola godkänns. 

4. Utbildningsnämnden förelägger Säbyholms förskola att skriftligen 

redovisa huvudmannens systematiska kvalitetsarbete senast den 30 juni 

2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kaj Bergenhill (M) m.fl. föreslår att Utbildningsnämnden fattar beslut i 

enlighet med Utbildningskontorets förslag till beslut med revideringen att 

ändra Utbildningskontoret till Utbildningsnämnden i paragraf 2.1, sista stycket.  

  



  PROTOKOLL 7 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Fortsättning § 3 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut utöver 

Utbildningskontorets förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden 

fattar beslut i enlighet med det reviderade förslaget till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Säbyholms förskola  

 

  



  PROTOKOLL 8 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 4 Revidering delegationsordning 2019 
 Dnr UN 19/0026 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att revidera nämndens delegationsordning enligt 

Utbildningskontorets förslag med justeringen att punkterna 4.2 och 4.3 stryks 

då de avser gymnasiet. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens delegationsförteckning reviderades senast den 22 maj 

2018 UN § 34. För att hålla den aktuell bör den ses över och revideras.  

Utbildningskontorets förslag till reviderad delegationsordning innehåller ett 

namnbyte, hänvisningar till ny förvaltningslag, uppdaterad förteckning över 

lagrum, Gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter tas bort, samt tillägg 

och ändringar inom olika ärendegrupper där behov uppstått.  

Beslutsunderlag 

• Förslag till revidering av delegationsordning den 10 januari 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2019 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att revidera nämndens delegationsordning enligt 

Utbildningskontorets förslag.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kaj Bergenhill (M) m.fl. föreslår att Utbildningsnämnden fattar beslut i 

enlighet med Utbildningskontorets förslag till beslut med justeringen att punkt 

4.2 och 4.3 stryks då dessa avser gymnasiet.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut utöver 

utbildningskontorets förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden fattar 

beslut i enlighet med det justerade förslaget till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  

 

  



  PROTOKOLL 9 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 5 Riktlinjer för politikerbesök i 
verksamheterna mandatperiod 2019-
2022 

 Dnr UN 19/0027 

Beslut 

Utbildningskontorets förslag till riktlinjer för politikerbesök i verksamheterna 

för mandatperioden 2019–2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 

politikerbesök i verksamheterna för mandatperioden 2019–2022.  

Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för politikerbesök den 8 januari 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets förslag till riktlinjer för politikerbesök i verksamheterna 

för mandatperioden 2019–2022 godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) yrkar på 

ändring i riktlinjerna enligt följande: 

Ändring av texten på s. 3 under rubriken ”Årligen återkommande 

verksamhetsbesök”, tredje stycket till ”Ledamöter och ersättare anmäler vilka 

enheter de vill vara kontaktpolitiker för. Utbildningskontoret fördelar sedan 

kontaktpolitiker. Kontaktpolitikerna tar kontakt med respektive enhetschef för 

att planera lämplig besökstid.” 

Samt ersätta texten på s. 3 under rubriken ”Besök hos fristående huvudman”  

med följande text: ”Utbildningskontoret hämtar in godkännande från fristående 

huvudman att de tar emot besök av politiker. Kontaktpolitikerna tar kontakt 

med respektive huvudman för att planera lämplig besökstid.” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Utbildningskontorets 

förslag till beslut och Rolf Nersings (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian 

Cronsell (S) förslag till beslut och ställer dem mot varandra. Ordföranden 

finner att Utbildningsnämnden fattar beslut ensligt Utbildningskontorets 

förslag till beslut. 



  PROTOKOLL 10 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Fortsättning § 5 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  PROTOKOLL 11 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Medborgarförslag om att UBG ska 
samarbeta med KSK och ta fram ett 
handbollsprogram för gymnasiet 

 Dnr UN 18/0200 

Beslut 

Ärendet utgår  

 

  



  PROTOKOLL 12 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 7 Inrättande av beredning, fastställande 
av antal ledamöter samt val av 
ledamöter 

 Dnr UN 19/0028 

Beslut 

1. Beredning inrättas. 

2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av 8 ledamöter och 7 

ersättare. 

3. Beredningen ska under mandatperioden bestå utav följande ledamöter: 

Kaj Bergenhill (M) 

Hans Åberg (L) 

Ingvar Landälv (KD) 

Lars Thomasson (C) 

Rolf Nersing (S) 

Johan Tholander (SD) 

Tomas Carneheim (V) 

Kerstin Krantz Dürhagen (MP) 

4. Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ersättare för 

respektive parti: Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, 

Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet. Ersättare inträder vid ledamots frånvaro och ska vara 

invald som ledamot eller ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden inrättar beredning för at underlätta hanteringen av 

ärenden som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som Utbildningsnämnden beslutar.  

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019 

Förslag till beslut 

1. Beredning inrättas. 

2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och X 

ersättare.   

 



  PROTOKOLL 13 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Fortsättning § 7 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kaj Bergenhill (M) yrkar på att två beslutspunkter läggs till 

Utbildningskontorets förslag; 

3. Beredningen ska under mandatperioden bestå utav följande ledamöter: 

4. Beredningen ska under mandatperioden bestå av en ersättare för 

respektive parti: Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, 

Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet. Ersättare inträder vid ledamots frånvaro och ska vara 

invald som ledamot eller ersättare i Utbildningsnämnden. 

Kaj Bergenhill (M) föreslår Kaj Bergenhill (M), Hans Åberg (L), Ingvar 

Landälv (KD) samt Lars Thomasson (C) till ledamöter i beredningen. 

Rolf Nersing (S) föreslår Rolf Nersing (S) och Kerstin Krantz Dürhagen (MP) 

till ledamöter i beredningen. 

Johan Tholander föreslår Johan Tholander (SD) till ledamot i beredningen. 

Tomas Carneheim (V) föreslår Tomas Carneheim (V) till ledamot i 

beredningen. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med det 

reviderade förslaget där två beslutspunkter läggs till. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Löneavdelningen 

• Förtroendemannaregistret 

 

  



  PROTOKOLL 14 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 8 Inrättande av arbetsutskott, 
fastställande av antal ledamöter samt 
val av ledamöter 

 Dnr UN 19/0029 

Beslut 

1. Ett arbetsutskott inrättas. 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 3 ledamöter och 2 

ersättare. 

3. Till ledamöter i Utbildningsnämndens arbetsutskott utses: Kaj 

Bergenhill (M), Hans Åberg (L) och Rolf Nersing (S) 

 

4. Till ersättare i Utbildningsnämndens arbetsutskott utses: Lars 

Thomasson (C) och Camilla Janson (S) 

5. Till ordförande i Utbildningsnämndens arbetsutskott utses: Kaj 

Bergenhill (M) 

6. Till vice ordförande i Utbildningsnämndens arbetsutskott utses: Hans 

Åberg (L) 

7. Till andre vice ordförande i Utbildningsnämndens arbetsutskott utses: 

Rolf Nersing (S) 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden får inrätta utskott. Utskottet ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som Utbildningsnämnden beslutar. Inom ett utskott 

väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande 

och en andre vice ordförande. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av ledamöterna begär det. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019 

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Löneavdelningen 

• Förtroendemannaregistret 

 

  



  PROTOKOLL 15 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 9 Internbudget 2019 
 Dnr UN 18/0126 

Beslut 

 Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till beslut 

med Kaj Bergenhills (M) m.fl. redaktionella ändringar enligt förslag till beslut 

på sammanträdet. 

1. Utbildningsnämnden antar budget för 2019 fördelat på verksamhetsnivå 
enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 16 januari 2019. 

2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2019 för 
pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, och 
skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i kontorets förslag den 16 januari 2019. 

3. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2019 för obligatorisk särskola 
enligt bilaga 3 i kontorets förslag den 16 januari 2019. 

4. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 
gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.  

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) samt 

Tomas Carneheim (V) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2019 med utgångspunkt från 

Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2019 

• Budgetförslag för Utbildningsnämnden 2019 med bilagor 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar budget för 2019 fördelat på verksamhetsnivå 
enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 16 januari 2019. 

2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2019 för 
pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, och 
skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i kontorets förslag den 16 januari 2019. 

3. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2019 för obligatorisk särskola 
enligt bilaga 3 i kontorets förslag den 16 januari 2019. 

4. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 
gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.  

 

 

 



  PROTOKOLL 16 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Fortsättning § 9 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kaj Bergenhill (M) föreslår att Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med 

utbildningskontorets förslag till beslut med justeringen ändra texten i punkt 

3.1.2 s.6, sista indikatorerna till ”Andel barn som placerats enligt 

förstahandsval till förskolan.”, ”Andel elever som placeras enligt 

förstahandsval till skolan”. Samt korrigering av ett räknefel på s. 13, posten 

”Fast IT, Förskola/grundskola” tredje kolumnen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut utöver 

Utbildningskontorets förslag till beslut och finner att Utbildningsnämnden 

fattar beslut i enlighet med det reviderade förslaget till beslut. 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) samt 

Tomas Carneheim (V) deltar inte i beslutet.  

Protokollsanteckning 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Kristian Cronsell (S), Camilla 

Janson (S) och Mary Svenberg (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

"Vi socialdemokrater har ett eget budgetförslag som inte vann gehör i 

fullmäktige. I vårt budgetförslag satsar vi mer resurser till utbildningsnämnden 

då vi befarar att alliansens budget kommer att innebära besparingar i våra 

verksamheter. Vi befarar att barn i behov av särskilt stöd inte kommer att få det 

stöd de behöver och att vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid 

kommer att få svårare att få barnomsorg." 

 

Beslutet skickas till: 

• Akt 

 

  



  PROTOKOLL 17 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 10 Rapporter 
1. 

 

2. 

Temaärende: 

• Information om skolförfattningar 

Utbildningschefens rapport januari 2019 

• Skolinspektionen inspekterar 

• SALSA-värden vt 2018 

• Ny rektor Lillsjöskolan – Lisa Bergman 

• Utbildningsdag för Utbildningsnämnden den 6 februari 2019 

  

  

3. Balanslista januari 2019 

  

  

 

 

  



  PROTOKOLL 18 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 11 Delegationsbeslut 
1. Beslut tilläggsbelopp 2019, Råbyskolan 

   

  

2. Beslut tilläggsbelopp 2019, Härneviskolan 

   

  

3. Beslut tilläggsbelopp 2019, Stiftelsen Nya Ängkärrskolan 

   

  

4. Beslut tilläggsbelopp 2019, Magelungen Solna 

   

  

5. Beslut tilläggsbelopp 2019, Järva VIP för- och särskola 

   

  

6. Beslut tilläggsbelopp 2019, Järva VIP för-, Grundsär- och 

Gymnasiesärskola 

   

  

7. Beslut tilläggsbelopp 2019, Västra Kungsängens förskolor 

   

  

8. Beslut tilläggsbelopp 2019, Västra Bro förskolor 

   

  

9. Beslut tilläggsbelopp 2019, Snäckbacken 

   

  

10. Beslut tilläggsbelopp 2019, Svedenskolan 

   

  

11. Beslut tilläggsbelopp 2019, Lunaskolan 

   

  

12. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inom EU, Finland 

   

  

13. Beslut tilläggsbelopp 2019, Förskolan Växthuset 

   

  

14. Beslut tilläggsbelopp 2019, Förskoleområde Brunna/Håbo-Tibble 

   

  

15. Beslut tilläggsbelopp 2019, Förskoleområde Norra Kungsängen 
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16. Beslut tilläggsbelopp 2019, Förskoleområde Östra Bro 

   

  

17. Beslut tilläggsbelopp 2019, Förskoleområde Östra Kungsängen 

   

  

18. Beslut tilläggsbelopp 2019, Upplands-Bro Gymnasium 

   

  

19. Beslut tilläggsbelopp 2019, Häggviks Gymnasium 

   

  

20. Beslut tilläggsbelopp 2019, Lillsjöskolan 

   

  

21. Beslut tilläggsbelopp 2019, Lunaskolan Bromma 

  

  

22. Beslut tilläggsbelopp 2019, Råbyskolan 

  

  

23. Beslut tilläggsbelopp 2019, Ingridskolan 

  

  

24. Beslut om fritidshemsplats enligt Skollagen ("010:800) 14 kap 7§ 

  

  

25. Beslut om uppskjuten skolplikt  

  

  

26. Beslut om mottagande i grundsärskolan 

  

  

27. Beslut tilläggsbelopp 2019, Hagnässkolan 

  

  

28. Beslut om tilläggsbelopp 2019, Tjustaskolan 

  

  

29. Beslut om tilläggsbelopp 2019, Säbyholms förskola 

  

  

30. Beslut tilläggsbelopp 2019, Förskolan Äventyret 

  

  

31. Beslut tilläggsbelopp 2019, Kungsskolan 
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32. Delegationsbeslut: Resa utanför Sverige men inom EU, England 

   

  

 

 

§ 12 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 141 - Reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen 

   

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 142 - Reviderat reglemente för valnämnden 

   

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 143 - Reviderat reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden 

   

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 144 - Reviderat reglemente för bygg- och 

miljönämnden 

   

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 145 - Reviderat reglemente för tekniska 

nämnden 

   

  

6. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2018-12-14 

   

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 164 - Fastställande av antal ledamöter i 

utbildningsnämnden 

   

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 169 - Inrättande av äldre- och 

omsorgsnämnd samt antagande av reglemente för äldre- och 

omsorgsnämnd 

   

  

9. Protokoll Modersmål & Nyanländas samverkansgrupp, 2018-09-04 

   

  

10. Protokoll Modersmål & Nyanländas samverkansgrupp, 2018-10-02 

   

  

11. Protokoll Modersmål & Nyanländas samverkansgrupp, 2018-12-04 

   

  



  PROTOKOLL 21 (21)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

12. Protokoll Resursteamets samverkansgrupp, 2018-09-04 

   

  

13. Protokoll Resursteamets samverkansgrupp, 2018-10-24 

   

  

14. Protokoll Resursteamets samverkansgrupp, 2018-12-05 

   

  

 

 

 


