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Sommonlröde
Plots och tid

Barn och utbildningsnämnden
Vuxenutbildningen Il7, torsdagen den 23 november kl. 08:30

ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande $ 129 pkt 3-9, $$ 130-141
Vivian Uddön (MP), 1:e vice ordftirande $ 129 pkt 3-9, $$ 130-141,
ordftjrande $ 128, $ 129 pktl-2
Magnus Jacobsson (KD), 2:evice ordförande $ 129 pkt 3-9, $$ 130-141
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)

- 16:00

Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Äsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Majvor Abdon (UP)
Tjönsigöronde ersöttore

Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Cecilia Sandberg (S) $ 128, $ 129 pkt

t-2
Veronica Vendel (S) ersätter Magnus Jacobsson (KD) (S) $ 128, $ 129

pkt l-2
Kjell Grönlund (MP) ersätter Martin Pettersson (SD) (S) $ 128, $ 129 pkt
l-2
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Martin Pettersson (SD) $ 129 pkt3-9,
$$ 130-141
Ersöttore

Glenn Patriksson (S) $ 129 pkt 5-9, $$ 130-141

Utses ott jusiero

Ingela Ruthner (M)
Stadshuset 2017-ll-28

Jusleringens plots och tid
U

nderskrift sekreterore

Paragrafer $$ 128-141
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Underskrift ordföronde

Cecilia Sandberg
Underskrift justeronde

Insela
BEVIS

Sommonlröde
Förvqros hos
Ansloget sötts upp
Ansloget los ner
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Veronica Vendel (S) $ 129 pkt 3-9, $$ 130-141
Kjell Grönlund (MP) $ 129 pkt 3-9, S$ 130-141

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson $ 128, $ 129 pkt l-4
Utredare BUN Anna Hurtig
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson $ 128, $ 129 pkt 1-2,7
Rektor Lena Jannesson Hagman $ 128, $ 129 pkt l-2
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen $ 128, S 129 pkt 1-4
Biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Kullgren $ 128, $ 129 pkt

t-4

Chefsekonom BUN Thomas Davidsson $ 129 pkt 4-6
Enhetschef vuxenutbildningen Kristina Danielski $ 129 pkt 7

Studie- och yrkesvägledare Birgitta Hansson $ 129 pkt 7
Rektor Uddevalla gymnasieskola Gunnar Axelsson $ 129 pkt 8
Ungdomskonsulent Uddevalla Gymnasieskola Lars Torsteinrud $ 129 pkt
8
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Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Sommonfqttning
Upprop ftirrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är Martin
Pettersson (SD). Beräknad tid frir justering är måndagen den 27 november 2017.
Yrkqnden
Då Martin Pettersson (SD) ej har möjlighet att närvara under sammanträdet ftireslås
Ingela Ruthner (M) som justerande. Datum ftir justering ftireslås flyttas till tisdagen den
28 november 2017.

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att välja Ingela Ruthner (M) till justerande samt
att justerin g äger rum tisdagen den 28 novemb er 2017
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Dnr BUN 2017/00013

lnformation till nämnd 2017-11-23
1.

Justering av föredragningslistan
l:e vice ordftirande Vivian Uddön meddelar följande ftirändringar i
föredragningslistan:
- Informationspunkten Information från Vuxenutbildningen läggs till
foredragningslistan i ärende 2 pkt 2.
- Informationspunkten Inspektionsärenden flyttas från ärende 3 pkt 4 till
ärende 2 pkt 4.
- Informationspunkten Verksamhetsplan är 2018-2020 med budget är 2018,
ärende 2 pkt2 i ordinarie ftiredragningslista lyfts ut och ersätts med
informationspunkten Förändringar i strukturbidraget för grundskolan.

2.

Information från Vuxenutbildningen
Rektor Lena Jannesson Hagman presenterar sig som ny rektor på Vuxenutbildningen och informerar om vad som kommer hända inom hennes
rektorsområde under våren 2018.
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om läget ftir
vuxenutbildningen och om vad som ska hända under våren 20lS.lnformation
lämnas även om att behovet av yrkesutbildningar ökar.

3.

Information om Sandersdalsskolans skadestånd
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen och biträdande verksamhetschef
grundskola Lisa Kullgren informerar om ett elevärende på Sandersdalsskolan
som genererade ett skadestånd för Uddevalla kommun. Barn och utbildningsnämnden diskuterar hur huvudmannen kan arbeta med elevärenden på ett bättre
sätt i framtiden.

4.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson, verksamhetschef grundskola Peter
Madsen och biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Kullgren informerar
om aktuella elevärenden. Barn och utbildningsnämnden diskuterar vilken
information huvudmannen behöver gällande ärendena samt hur de ffir tillgång

till

5.

informationen.

Förändringar i strukturbidraget ftir grundskolan
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om förändringar i strukturbidraget
for grundskolan.
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6.

Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om oktoberprognosen j anuarioktober 2017 .lnformation liimnas om att nyckeltal indikerar större ekonomisk
obalans. Förvaltningschef påpekar att förvaltningen har fått uppmaningar om att
vara restriktiva med sina påverkbara inköp.

7.

Uppföljning och analys av studie- och yrkesvägledning
Enhetschef vuxenutbildningen Kristina Danielski och Studie- och yrkesvägledare Birgitta Hansson informerar om kommunens studie- och yrkesvägledning
inom grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Information
lämnas om arbetet med uppfciljning och utvärdering av syvplaner, om elevernas
praktik och om studie- och yrkesvägledarnas samverkan med SSA Samverkan
Skola-Arbetsliv. Information lämnas även om projektet TRIM - Tillftira Rusta
Initiera Motivera, om förändringar som kommer öka trycket på studie- och
yrkesvägledarna samt om deras samarbetspartners.
Ledamot Camilla Olsson (C) önskar veta hur samarbetet med ideella
organisationer som arbetar med sociala frågor ser ut. Birgitta Hansson tar med
sig frågan.

8.

Kommunens aktivitetsansvar
Rektor Gunnar Axelsson och Ungdomskonsulent Lars Torsteinsrud informerar
om det kommunala aktivitetsansvaret KAA 16-20 år. Torsteinsrud redogör för
uppdraget, hur han arbetar samt vilka han samarbetar med. Information lämnas
även om vilka olika sysselsättningar som ungdomama inom KAA har, vilka
åtgärder som sätts in flor att få tillbaka ungdomarna till skolan samt om de
svårigheter han ser med uppdraget. Axelsson och Torsteinsrud framför önskemål
om större samverkan inom kommunen. Ordforande Cecilia Sandberg (S) tar med
sig frågan till Arbetsmarknadsutskottet.

9. Kalkyl

för Ramnerödsskolans ombyggnad
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att samhällsbyggnadsftirvaltningens kostnadskalkyl ftir om- och tillbyggnad av Ramnerödsskolan har
ökat kraftigt. Barn och utbildningsnämnden diskuterar projektet samt möjliga
alternativ. Schylberg anser att kommunledningen behöver ha ett större ansvar för
skolplaneringen och att kommunledningskontoret mer aktivt medverkar, t.ex. i
fortsättningen av detta projekt. Ordforande Cecilia Sandberg (S) och ledamot
Sonny Persson (S) tar med sig frägan till sin
kommunstyrelsegrupp.
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Dnr BUN 2017/00014

Information - Förvaltningschel 2017 -11 -23

l.

Barn och utbildningsnämndens årshjul 2017
Ordförande Cecilia Sandberg (S) informerar om nämndsammanträdet den 14
december.

2.

Barn och utbildningsnämndens årshjul2018
Presidiet tar fram lorslag på datum för arbetsmöten och utvecklingsdag i
årshjulet till nästa nämndsammanträde.

3.

Arhetsmiljö
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om dialogutbildningen
som alla chefer går som ett led i Hälsoresan och att utbildningen har fått positiva
recensioner.

4.

Barnomsorgskön
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att det fortfarande finns
lediga platser men att kön under resten av året är större än tillgången på platser.
Läget är dock bättre nu än vad det var i fiol, bland annat på grund av att den
verkliga befolkningsutvecklingen är lägre än vad som var prognoserat.

5.

Skolutvecklingsprojekt
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg och utredare Anna Hurtig informerar
om tre skolutvecklingsprojekt som har startats upp:
- Skolanalys i samarbete med SKL
- Samverkan ftir bästa skola i samarbete med Skolverket och
- Utveckla det värdeskapande lärandet och bedömning fiir lärande i samarbete
med Chalmers.
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar även om projektet
genomlysning av förvaltningens administration.
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nformation - Ordförande

1. Information

201 7 -11 -23

från Fyrbodal

2:e vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) informerar från ordförandeträff
inom Fyrbodal.

2.

Gemensamt presidiemöte med socialnämnden, kultur och fritidsnämnden
och barn och utbildningsnämnden
Ordförande Cecilia Sandberg (S) informerar från gemensamt presidiemöte med
socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden.

3.

Ljungskile Folkhögskola
Ordforande Cecilia Sandberg (S) informerar från ett möte med Ljungskile
folkhögskola.
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Styrkort 2017 - avslutande av uppdrag
Sqmmonfqllning
Barn och utbildningsforvaltningen har identifierat fyra uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2016-2018 som bedöms kunna slutrapporteras. Utöver dessa
ft)reslås 18 uppdrag som barn och utbildningsnämnden givit ftirvaltningen att avslutas.
Motiven som anges är bl.a. att uppdragen anses slutf<irda, att uppdragen ingår i andra
uppdrag, eller handlingsplaner eller att uppdragen har integrerats i det dagliga arbetet.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings dänsteskrivelse

201 7-1 0-30.

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ftjreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av ftiljande uppdrag från
kommunfullmäktige:
o Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018 fatt i uppdrag
att under 2016 tillsätta fler speciallärare och specialpedagoger
o Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag
att under 2016 utöka elevhälsan
o Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag att under
2016 skapa sysselsättning lor ungdomar
o Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag
att under 2016 skapa fler ftirskoleplatser ftir att minska bamantalet i de största
grupperna.

att godkänna ftirvaltningens ftirslag till slutrapportering av ftiljande uppdrag fran barn
och utbildningsnämnden:

.

.
.
.
.
.
.
.
r
.
.

Kulturgaranti - alla grundskolans elever får årligen besöka eller ska fa besök av
minst en kulturinstitution.
Stödja och följa upp ftirstelärarsatsningen
Ger skolan läxor ska skolan ta ansvar ftir att alla elever erbjuds läxhjälp i form
av exempelvis studiegårdar. Läxhjälpsimskola ska också inftiras.
Satsning på läsftirståelse yngre åldrar åk F-3
Elevombudsman ska inftiras på gymnasiet
Flickors stress ska minska
Alla aktiviteter som sker i grundskola/grundsärskola och fritidshemmen ska vara
kostnadsfria ftir elever.
Genuskompetens på fritids ska säkerställas genom att främja barns möjlighet att
utveckla sina intressen och ftirmågor utan att styras av könsstereotypa normer.
Det drogförebyggande arbetet ska intensifierat/utvecklas.
Klimatsmart mat ska öka.
Sommarpraktikplatserna ska utökas/ utvecklas fcir elever i åk 9 och gy. åk l.
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Alla yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till relevant bransch på
arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan huvudmän, branscher,
företag och fackliga organisationer. I detta forum ska politiken finnas med
Pojkars lust till lärande ska öka genom att ftirstärka personalens kompetens.
Öka personalens trygghet att hantera normbrytande, utmanande beteende genom
ökad tillgång till utbildning och handledning.
Skapa handlingsplan för hur ftirre barn per personal också leder till mindre
grupper.
Ta fram ett övergripande styrdokument ftir lokalprocessen i syfte att klargöra
lokalplaneringsunderlagens utformning och innehåll; processens
ansvarsfördelning; grundläggande krav på lokalerna; projektplaneringens
innehåll; utformning av tid och aktivitetsplan.
Barn och utbildningsnåimnden ger ftirvaltningen i uppdrag att ftirtydliga,
prioritera och effektivisera lokalprocessen och därmed sänka kostnaderna med
0,5 mkr.
Städ i egen regi ska eftersträvas är genomfrirt och kan avslutas.

Deltor ej i beslut
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Camilla Olsson (C) och Claes Dahlgren
(L) från Allianen deltar inte i beslutet men hänvisning till Alliansens budgetförslag i
Kommunfullmäktige i juni.
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Styrkort 2018
Sommonfoltning

Enligt nämndens årshjul ska styrkortet årligen ses över i samband med arbetet med
verksamhetsplan med budget.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revideringar i styrkortet utifrån de aktuella
ekonomiska förutsättningarna och de satsningar som nämnden avser göra under
perioden ftir ftjrbättrade kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero. Förslaget har
presenterats ftir barn och utbildningsnämnden och bearbetats efter framkomna synpunkter och forslag. Revideringama avser nämndens strategier, uppdrag, mått och
målnivåer.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-10-30 med bilaga.
Beslul
Bam och utbildningsnämnden beslutar

att anta strategier, uppdrag och mått med målnivåer i upprättat ft)rslag till styrkort
Dellor ej ibeslul
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Camilla Olsson (C) och Claes Dahlgren
(L) från Allianen deltar inte i beslutet men hänvisning till Alliansens budgetförslag i
Kommunfullmäktige i j uni.

Justerandes signatur

fu/Ct

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

o
a

%

Born och utbildningsnömnden

ffi:

2017-11-23

Dnr BUN 2017 /0OO18

s 134

Verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018 Barn och
utbildn ingsnäm nden
Sommonfottning
Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett ftirslag till verksamhetsplan och
budget ftir åren 2018-2020 enligt bilaga. Förslaget utgår från aktuella ekonomiska
ftirutsättningar.

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-10-31 med bilagor.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ftjrvaltningens ftirslag till verksamhetsplan 2018-2020 inklusive
anslagsbindningsnivåer enligt bilagor.
Dellor ej i beslut
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Camilla Olsson (C) och Claes Dahlgren
(L) från Allianen deltar inte i beslutet men hänvisning till Alliansens budgetftrslag i
Kommunfullmäktige i juni.
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Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Rolf Jonsson (L),
Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L) och Ralph
Steen (L) om att implementera Förskolebrevets riktlinjer och
integritetspolicy i Uddevalla kommuns förskolor
Sommonfotlning
En motion har inkommit (remitterad från Kommunfullmäktige) angående Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy. Treskablinoll är ett icke-vinstdrivande företag
som arbetar ftir barns rätt till en trygg barndom. Företaget har tagit fram Förskolebrevet
som är ett material ftir ftirskolor att arbeta med barns integritet. Motionens yrkande är
att Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy ska implementeras i Uddevallas
kommunala ftirskolor.
Uddevallas kommunala förskolor och annan pedagogisk verksamhet arbetar ständigt
utifrån barnkonventionen ftir barns rätt till god hälsa och välbefinnande, barns självständighet samt barns integritet. Detta sker i alla sammanhang, men accentuerat i likabehandlingsarbetet. Som stöd till det arbetet har verksamheten tagit fram Dokumentet:
Förskoleverksamhetens arbete mot bams utsatthet vid sexuella övergrepp.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskriv else 2017 -l 0-24
Yrkonden
Claes Dahlgren

(L): bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordftiranden ställer proposition på forslaget i handlingama mot Claes Dahlgrens (L)
yrkande och finner bam och utbildningsnämnden bifalla förslaget i handlingama.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att avslå motionen
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Sommonfollning
Uddevalla kommun arbetar fram underlag ftir den långsiktiga lokalforsörjningen i en
ftirvaltningsövergripande lokalörsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen
sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen.
Som bilaga

till tjänsteskrivelsen

lämnas ftirvaltningens underlag

till

lokalfiirsörj ningsplanen.

Beslulsunderlog
Förvaltningens dänsteskrivelse 2017 -11-13 med bilaga.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som nämndens underlag till lokalftirsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag
enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.
Dellor ej ibeslut
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Camilla Olsson (C) och Claes Dahlgren
(L) från Allianen deltar inte i beslutet men hänvisning till Alliansens budgetlorslag i
Kommunfullmåiktige i juni.
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översyn av regelverk samt handläggning av skolskjutsfrågor
Sommonfotlning
Nuvarande skolskjutsregler antogs av barn och utbildningsniimnden2}l4. Det finns
skäl att göra en översyn av nuvarande regler samt utreda möjligheten att effektivisera
verksamheten ftir att begränsa kostnadsökningarna.

Beslutsunderlog
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017 -1 0-24

Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Camilla Olsson (C) och Claes Dahlgren
(L): bifall till ftrslaget i handlingarna.

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av skolskjutsreglema samt
skolskjutsverksamheten i enlighet med ftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad20lT-1024 samt

att återrapportering av uppdraget ska ske senast 2018-03-01
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Strukturbidrag grundskola

201 8

Sommonfoltning
Ett nytt ftirdelningssystem med fler variabler och forändrad viktning ftreslås for
grundskolans strukturbidrag 2018. Modellen utvidgas med familjer med försörjningsstöd och bam som bor med ensamstående föräldrar. Viktningen av de olika variablema
relateras till den lorväntade gymnasiebehörigheten. Det nya systemet ftirväntas ge en
bättre ftirdelning utifrån de strukturella skillnader som finns mellan skolenheter. Det
nya statsbidraget ftir jämlik skola som riktas mot liknande elevgrupp påverkar resursnivån totalt varftir inget förslag om utökning av strukturbidraget ftireslås.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivesle 2017-1 1-10
Bilaga Tabeller och diagram strukturbidrag grundskola 2018
Yrkqnden
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Camilla Olsson (C), Claes Dahlgren (L)
och Majvor Abdon (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att inftira det nya systemet ftir frirdelning av strukturbidrag from budgetår 2018
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Anmälan om beslut fattade på nämndens vägnat 2017-11-23
Sommqnfoftning
Genom ftirteckning dat.2017-11-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 20 1 7- 1 I - 1 3
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2017-11-23
Sqmmonfoltning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 $ 96 att å
nåimndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling.
Genom ftirteckning daL 2017-ll-13 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-1 1-13
Beslut

Bam och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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övriga frågor
1. Fråga gällande inkomna skrivelser
Ersättare Kjell Grönlund (MP) ställer fråga gällande beslut om avstängning av
elev på gymnasiet.

2. Fysisk arbetsmiljö - förskolor
Ersättare Kjell Grönlund (MP) undrar över den fysiska arbetsmiljön inom
ftirskolan. Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg tar med sig frågan och
återkommer till nästa sammanträde.

3. Arbetsskyldigheten för förskolepersonal
Ledamot Sonny Persson (S) önskar veta var arbetsskyldigheten för förskolepersonal går när det gäller till exempel snöskottning och fastighetsskötsel. Barn
och utbildningsnämnden diskuterar frågan. ersättare Kjell Grönlund (MP) undrar
hur vaktmästarorganisationen för förskolan ser ut. Barn och utbildningsnämnden
diskuterar om Arbetsmarknadsavdelningen och Daglig verksamhet kan användas
i större utsträckning ftir att underlätta arbetsmiljön på förskolor och skolor.

4. Åldersuppskrivna elevers rätt att gå kvar i gymnasieskola
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg framftir följande fråga från gymnasiet
Ska gymnasiet skriva ut de asylsökande elevema som Migrationsverket inte
betalar ut statsbidrag ftir på grund av att dem har åldersuppräknats till 18 år? Det
pågår en utredning tillsammans med socialtjänsten som tittar på vad det kostar
attläta dem går kvar. Barn och utbildningsnämnden anser att eleverna ska gå
kvar på gymnasieskolan under utredningen och att det kommer ett särskilt beslut
i frågan till nämnden när utredningen är klar.

5. Byggnation av ny förskola på Kurveröd
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om projektet byggnation
av ny forskola på Kurveröd.

6. Deltagande i konferens
Ersättare Kjell Grönlund (MP) och Ledamot Äsa Carlsson (S) framftir att de
önskar delta på Hälsokällans konferens Yägafräga om våld den 4 december på
Bohusläns museum.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ersättare Kjell Grönlund (MP) och ledamot Äsa Carlsson (S) beviljas delta på
Hälsokällans konferens Våga fråga om våld den 4 december på Bohusläns museum.
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