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Beslutande
Jakob Björneke (S) Ordförande
Erik Östman (M) Vice ordförande
Tanja Mitic (S)
Andreas Fejes (S)
Sharmineh Kakoulidis (MP)
Åsa Wennergren (L)
Magnus Metander (M)
Andreas Weckfors (M)
Mikael Larsson (C)
Per Wackenborg (S) – För Sofia Bjelke (S) §§ 93, 95-96
Åsa Roth (S) – För Sofia Bjelke (S) §§ 94, 97-102
Tanya Yngström (KD) – För Liselotte Fager (KD)
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Nissan Amin (S)
Adrian Sandin Sokolik (MP)
Elisabeth Lindström Karlsson (L)
Gunnar Broman (L)
Carl-Erik Jonsson (M)
Anna Rättvall (M)
Trine Vikinge (C)
Övriga
Tor Andersson, Utbildningskontoret
Linda Forssén, sekreterare
Christer Gunnarsson, Utbildningskontoret
Kathrin Hansson, Utbildningskontoret
Ann Louise Holmgren, Utbildningskontoret
Christel Horsak, Utbildningskontoret
Anna Jertland, Utbildningskontoret
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Eva-Britt Löwendahl, Utbildningskontoret
Elisabeth Stärner, Utbildningskontoret
Sandra Wahlström, TCO
Anne Enström, Utbildningskontoret
Carola Sandgrim, Kultur- och fritidskontoret
__________
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Justering av dagordning

Ärende
”Ny utbildningsdirektör” tillkommer som nytt informationsärende.
Informationsärendet ”Skolvalet 2018/2019” flyttas upp och blir första
informationsärende.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn och ungdomsnämnden fastställer dagordningen.
__________
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Internbudget 2018

Dnr BOU 2017-17
Ärende
Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret
2018. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2018 är fastställd till
3 235 315 tkr. Upprättat förslag till internbudget 2018 redovisas i bilaga Barnoch ungdomsnämndens internbudget 2018.
Nya uppdrag från barn- och ungdomsnämnden för 2018:
Samtliga verksamheter:
Arbeta för att barn och elever i större utsträckning går eller cyklar till förskola
och grundskola.
Förskola:
Utreda och skapa likvärdighet avseende den pedagogiska utvecklingstiden för
förskollärare och annan personal i förskolan utifrån deras olika uppdrag. Detta i
samband med att alla barn erbjuds förskola 4 timmar per dag i syfte att ge
förutsättningar för undervisning och små barns lärande i förskolan.
Grundskola:
Säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola i samverkan
med bildningsnämnden. Återrapporteras vår och höst 2018.
Att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av
arbetsuppgifter även till andra yrkeskategorier. Exempel på sådana
arbetsuppgifter kan vara mentorskap och administrativa uppgifter.
Fritidshem:
Stärka det pedagogiska innehållet på fritidshemmen samt se över möjligheterna
för barn till föräldralediga och arbetslösa att delta i fritidshemsverksamheten
utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Genomförs i pilotprojekt under 2018.
Förebyggande verksamhet:
Utbildningsdirektören ges i uppdrag att se över nuvarande samverkansformer
mellan skola-socialtjänst med ambitionen att kunna omfördela medel till
implementering av det fortsatta arbetet gällande Familjelotsen.
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Utbildningskontorets förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer internbudget för 2018 och
överlämnar internbudgeten till kommunfullmäktige som information, under
förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer de uppdrag som ges i
internbudgeten, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL
inte påkallas.
3. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagna ersättningar gällande
grundbelopp avseende förskola och annan pedagogisk verksamhet,
grundskola, grundsärskola, fritidshem samt specialverksamheter/övrigt att
gälla 2018-01-01 – 2018-06-30, under förutsättning att central förhandling
enligt § 14 MBL inte påkallas.
4. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen utjämningspeng att gälla
2018-01-01 – 2018-06-30 för förskola, grundskola och fritidshem, under
förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
5. Uppföljning sker i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti,
oktoberuppföljning 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.
Beslutsunderlag
Missiv_Internbudget 2018 Barn- och ungdomsnämnden.docx
Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2018.docx
Bilaga ersättning Internbudget 2018 Barn- och ungdomsnämnden.docx
Utjämningspeng förskola vt 2018.pdf
Utjämningspeng grundskola vt 2018.pdf
Utjämningspeng fritidshem vt 2018.pdf
Yrkanden
Jakob Björneke (S) yrkar på följande revideringar:
Sidan 21 i internbudgeten, sista budgetuppdraget skall stå enligt följande:
Utreda och skapa likvärdighet avseende den pedagogiska utvecklingstiden för
framför allt förskollärare utifrån deras utökade uppdrag (Lpfö) men också för
annan personal i förskolan. Detta i samband med…….(fortsättning enligt
ursprungsskrivning).
Sidan 29 i internbudgeten, sista budgetuppdraget. Ett tillägg enligt följande:
Heltidsmentorer genomförs som pilotprojekt under 2018.
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Jakob Björneke (S) yrkar även på en sjätte beslutssats där skolchefen ges i
uppdrag att säkerställa att information från MBL-förhandlingar som rör
ärenden till nämnd kommer nämnden till del.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Jakob Björnekes (S) revideringsyrkanden och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifallit desamma.
Ordföranden ställer proposition på Jakob Björnekes (S) yrkande om en sjätte
beslutssats och finner att barn- och ungdomsnämnden bifallit detsamma.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer internbudget för 2018 och
överlämnar internbudgeten till kommunfullmäktige som information, under
förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer de uppdrag som ges i
internbudgeten, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL
inte påkallas.
3. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagna ersättningar gällande
grundbelopp avseende förskola och annan pedagogisk verksamhet,
grundskola, grundsärskola, fritidshem samt specialverksamheter/övrigt att
gälla 2018-01-01 – 2018-06-30, under förutsättning att central förhandling
enligt § 14 MBL inte påkallas.
4. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen utjämningspeng att gälla
2018-01-01 – 2018-06-30 för förskola, grundskola och fritidshem, under
förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
5. Uppföljning sker i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti,
oktoberuppföljning 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.
6. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att säkerställa att
information från MBL-förhandlingar som rör ärenden till nämnd kommer
nämnden till del.
Erik Östman (M), Magnus Metander (M), Andreas Weckfors (M), Mikael
Larsson (C) och Tanya Yngström (KD) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar följande anteckning
till protokollet:
”I samband med fullmäktiges beslut om budget 2018 med plan för 2019-2021
(KF 13 juni, ärende 1) så presenterade våra respektive partier (Moderaterna,

Ordförandens signatur
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Centerpartiet och Kristdemokraterna) egna förslag till budget för 2018 och
flerårsplan för 2019-2021. Vi hade också många förslag på olika
utredningsuppdrag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade
detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för
berörda nämnder och styrelser. Det är dock Koalitionens budget
(Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som fastställts av
fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetas
fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra budgetförslag. Vi
väljer därför att avstå från att utarbeta egna förslag till internbudget för 2018”.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Birgitta Hammar
Områdeschefer
Enhetschef
Fristående verksamheter
Ekonomer barn och ungdom
HR barn och ungdom

Ordförandens signatur
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Hyresavtal förskola/skola Tornhagsskolan

Dnr BOU 2017-605
Ärende
Barn- och ungdomsnämndens beslutade 2015-04-23, dnr BOU 2015-167 att
direktupphandla ett nytt flexibelt förskole- och skolhus på Tornhagsskolans
fastighet. Beslutet innebar också att ge skolchefen för förskola och grundskola i
uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på nytt hyresavtal för det nya
skolhuset.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-05, dnr KS 2015-362, att barn- och
ungdomsnämnden får upphandla ny förskola/skola vid Tornhagsskolan.
Fastighetsägaren Lejonfastigheter har nu återkommit till utbildningskontoret
med förslag på hyresavtal för det nya flexibla skolhuset vid Tornhagsskolan.
Den nya förskolan/skolan på Tornhagsskolan planeras stå klar under våren
2019.
Kontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen för förskola
och grundskola i uppdrag att beställa byggnation av ny förskola/skola vid
Tornhagsskolan med föreslaget hyresavtal. Förhyrningen av det nya förskoleoch skolhuset innebär en årshyra på 4,85 mnkr och ökade lokalkostnader för
nämnden i förhållande till avsatta medel i budget med 450 tkr/år. Nämnden
föreslås finansiera ökad hyreskostnad inom tilldelade medel.
Beslutsunderlag
Hyresavtal förskola skola Tornhagskolan.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Skolchefen för förskola och grundskola ges i uppdrag att beställa ny
förskola/skola vid Tornhagsskolan med föreslaget hyresavtal.
2. Ökade hyreskostnader finansieras inom nämndens tilldelade medel.
3. Förskolechef och rektor vid Tornhagsskolan beviljas investeringsram för
inventarier utifrån fastställd schablon.
__________
Beslutet skickas till:
Områdeschef Västra skolområdet
Rektorer Tornhagsskolan
Förskolechef Tornhagsskolan

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Upphandling ny förskola Björnbärsvägen,
Sturefors

Dnr BOU 2017-607
Ärende
Barn- och ungdomsnämndens beslutade i februari 2017, dnr BOU 2017-117
om att utreda behovet av ny förskola på Björnbärsvägen i Sturefors.
Fastighetsägaren Lejonfastigheter har med utgångspunkt i genomförd
statusbedömning av befintlig förskola på Björnbärsvägen beslutat att riva
befintlig byggnad och uppföra en ny förskola på samma fastighet.
Utbildningskontoret har tillsammans med fastighetsägaren utrett
förutsättningarna för byggnation av en ny förskola. Fastighetsägaren har hos
samhällsbyggnadsförvaltningen drivit en förändring av planbestämmelsen för
fastigheten för att skapa möjlighet till en byggnad i två plan och med en högre
platskapacitet. Ny planbestämmelse har vunnit laga kraft och medger en
förskola med en kapacitet upp till 160 platser.
Utbildningskontoret föreslår att nämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att
få upphandla en ny förskola på Björnbärsvägen i Sturefors i enlighet med
kontorets åtgärdsförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Upphandling ny förskola Björnbärsvägen i Sturefors.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att få
upphandla ny förskola på Björnbärsvägen i Sturefors.
2. Ökade hyreskostnader finansieras inom nämndens tilldelade medel.
3. Under förutsättning av kommunstyrelsens medgivande beviljas
förskolechef i Sturefors investeringsram för inventarier i nivå med
Utbildningskontorets schablon.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen medger att barn- och ungdomsnämnden får upphandla
ny förskola på Björnbärsvägen i Sturefors.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur
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Områdeschef förskolor SydÖst
Förskolechef Sturefors

Ordförandens signatur
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Förbättrade förutsättningar för undervisning och
små barns lärande i förskolan

Dnr BOU 2017-298
Ärende
För att ge förutsättningar för ett maximalt lärande samt skapa en bättre
kontinuitet för barn som har en föräldraledighetsplats, arbetslöshetsplats eller
allmän förskoleplats utökas vistelsetiden till 4 timmar varje dag.
Förändringar i förskolornas organisation sker succesivt under hösten 2017 och
vistelsetiden för barnen utökas från och med februari 2018.
Utbildningskontorets förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner utbildningskontorets förslag att
med start februari 2018 utöka vistelsetid till 4 timmar varje dag för barn
som har föräldraledighetsplats, arbetslöshetsplats eller allmän förskoleplats.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att revidera
handlingsplanen ”Regler, riktlinjer och avgifter” utifrån utökad vistelsetid
till 4 timmar varje dag för alla barn.
3. Återrapportering till barn- och ungdomsnämnden angående implementering
av handlingsplanen ska ske under våren 2018.
Beslutsunderlag
Förutsättningar för undervisning och små barn lärande i förskolan.docx
Yrkanden
Erik Östman (M) yrkar i första hand att förslaget återremitteras till
utbildningskontoret för omarbetning, i andra hand avslag.
Jakob Björneke (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Östmans (M) återremissyrkande
gentemot att ärendet avgörs idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jakob Björnekes (S) bifallsyrkande
gentemot Erik Östmans (M) avslagsyrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt Jakob Björnekes (S) bifallsyrkande.

Ordförandens signatur
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner utbildningskontorets förslag att
med start februari 2018 utöka vistelsetid till 4 timmar varje dag för barn
som har föräldraledighetsplats, arbetslöshetsplats eller allmän förskoleplats.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att revidera
handlingsplanen ”Regler, riktlinjer och avgifter” utifrån utökad vistelsetid
till 4 timmar varje dag för alla barn.
3. Återrapportering till barn- och ungdomsnämnden angående implementering
av handlingsplanen ska ske under våren 2018.
Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar följande anteckning
till protokollet:
”Vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står inte bakom
hanteringen av detta ärende. Den mycket skarpa kritik som framförts från
fackligt håll har inte bemötts eller ens meddelats oppositionen. Att det finns
kritiska protokollsanteckningar från MBL-förhandlingarna som inte varit
tillgängliga för oppositionen är under all kritik. Det rimliga i detta ärende hade
varit att återremittera det hela och sakligt bemöta den kritik som framförts,
alternativt konstatera att kritiken är befogad och lägga förslaget på is. Att
istället driva igenom förslaget vid sittande möte är inte en ansvarsfull hållning
gentemot våra anställda och något vi inte kan stå bakom. Då vårt
återremissyrkande inte vann gehör har vi därför inget annat alternativ än att
reservera oss till förmån för avslag av nämndens förslag till beslut.”

__________
Beslutet skickas till:
Områdeschefer
Enhetschefer
Förskolechefer kommunala och fristående förskolor
Barnomsorgsgruppen

Ordförandens signatur
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Aktuell information

Dnr BOU 2017-3
Ärende
Skolvalet 2018/2019
Klas Lind, sakkunnig, och Christer Gunnarsson, sakkunnig, redovisar
konsekvenser av elevprognos inför ”Önskemål om skola” läsåret 2018/2019.
Utgångspunkt för placering av elev på en skolenhet, enligt nuvarande
regelverk, är vårdnadshavarnas önskemål. Åtgärder planeras för att alla
vårdnadshavare/elever ska göra ett aktivt önskemål om skolenhet.
Klas och Christer visar på ett resonemang kring hänvisningsområden och
alternativa tillvägagångssätt gällande skolvalet 2018/2019. Ett förslag till
beslut kommer tas fram till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i
november 2017.
Skapande skola
Ärendet sköts upp till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i november.
Revisorernas uppdrag, nämndens ansvar och kommunfullmäktiges
ansvarsprövning
Ann-Marie Andersson, vice ordförande revisorerna, och Karin Andersson,
biträdande stadsrevisor, informerar om varför revisionen finns och hur
revisorernas uppdrag samt revisionsprocessen ser ut. De påtalar det ansvar som
nämnden har, ett ansvar som är kollektivt men som i undantagsfall kan prövas
individuellt.
Uppföljning spets Ånestadsskolan
Jessica Jarhall, lektor, har haft uppdraget att följa upp spetsutbildningen vid
Ånestadsskolan. Jessica har intervjuat lärare vid utbildningen samt elever i
årskurs 8 och 9. Resultatet av uppföljningen har redovisats i en rapport.
Mats Linde, lärare vid spetsutbildningen, samt tre elever från utbildningen,
Freja Löfkvist, Eric Bjälnes och Jebril Omar Osoble, berättar om utbildningen.
Inom spetsutbildningen ges extra undervisningstid inom samhällskunskap.
Eleverna kan läsa i en snabbare studietakt och har möjlighet att i årskurs 9 även
läsa två gymnasiekurser, Internationella relationer och
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Entreprenörskap med UF-företag. Inom ramen för utbildningen får eleverna
även göra en resa till Bosnien Hercegovina. Eleverna berättar att resan var
mycket inspirerande och att de lärde sig mycket under resan.
Jessica har sett att syftet med utbildningen följs. Det är fokus på lärande och en
hög ambitionsnivå. Det har funnits en samverkan med det omgivande
samhället och många elever har uttryckt att de ges förutsättningar att utveckla
sociala förmågor, som att tala inför människor. Eleverna upplever att lärarna är
engagerade och kunniga.
Förbättringsområden som Jessica kan se är bland annat att öka antalet elever
som söker till spetsutbildningen och att skapa bättre förutsättningar för
internationellt utbyte, samt att låta lärare lära av varandra i större utsträckning.
Uppföljning Idrott utan gränser
Idrott utan gränser är en förening som använder idrott som verktyg genom att, i
samarbete med lokala föreningar, introducera fritidsaktiviteter på
idrottslektioner i skolan. Klas Lind, sakkunnig, och Linda Forssén,
nämndsekreterare och sakkunnig, berättar om IOP-avtalet som
Utbildningskontoret haft med föreningen Idrott utan gränser under 2016-2017
och som löper ut vid årsskiftet.
Klas och Linda har gjort en utvärdering av hur samarbetet fungerar. De har
skickat ut en enkät till de skolor som under 2016-2017 haft samarbete med
Idrott utan gränser. Utvärderingen visar att samarbetet har haft ett stort värde
för de deltagande skolorna. Idrottslärare och rektorer vid de deltagande
skolorna tycker att det varit kompetenta ledare från Idrott utan gränser och att
eleverna getts möjlighet att prova flera olika idrotter och danser. Eleverna har i
flertalet skolor även getts möjlighet att delta i aktiviteter även efter skoltid på
fritiden.
Ett förslag till beslut om förlängning av avtalet kommer att tas fram till barnoch ungdomsnämndens sammanträde i november.
Platser i förskolan
Ewa-Britt Löwendahl, sakkunnig, informerar om att båda förskoleområdena
kommer klara sin kö fram till 15 februari 2018. Det innebär att de barn som
står i förskolekön kommer att kunna erbjudas plats på en förskola i sitt område.
Däremot kommer inte alla att kunna få sitt förstahandsval.
Statsbidrag
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Sofia Lagerberg, ekonom, och Klas Lind, sakkunnig, redogör för läget med
statsbidragen.
Lokal skolkommission
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, ger kort information om arbetet med den
lokala skolkommissionen. En seminarielunch inom ramen för arbetet med lokal
skolkommission kommer genomföras i samband med barn- och
ungdomsnämndens sammanträde den 23 november i Vallastadens skola.
Ny utbildningsdirektör
Jakob Björneke, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, berättar att en ny
utbildningsdirektör har rekryterats. Den nya direktören heter Anne Hallberg
och är idag kommundirektör i Aneby kommun. Anne kommer besöka barnoch ungdomsnämnden vid dess sammanträde i december. Hon tillträder
tjänsten som utbildningsdirektör vid Linköpings kommun den 1 februari 2018.
Beslutsunderlag
Aktuell information oktobernämnd, rev 171025.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

16 (21)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och ungdomsnämnden

§ 99

2017-10-26

Kurser och konferenser

Dnr BOU 2017-4
Ärende
1. Växjökonferensen – Tema: Skolutveckling - Förstå, förklara och förbättra,
31 januari – 1 februari 2018, http://vaxjokonferensen.se/.
Beslutsunderlag
Kurser och konferenser – oktobernämnd.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden medger Åsa Roth, Gunnar Broman, Adrian
Sandin Sokolik, Anna Rättvall, Mikael Larsson och Carl-Erik Jonsson att
delta i Växjökonferensen den 31 januari - 1 februari 2018.
__________
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§ 100 Delegationsanmälan inkomna till oktobernämnd
Dnr BOU 2017-37
Ärende
Delegationsbeslut enligt BOU 2017-37 anmäls.
Beslutsunderlag
Delegationsanmälan inkomna till oktobernämnd.docx
Rapport Anmälan av delegationsbeslut 9 sept - 13 okt 2017.pdf
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Inkomna delegationsbeslut noteras.
__________
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§ 101 Handlingar för kännedom till oktobernämnd
Dnr BOU 2017-46
Ärende
1. Geografiskt utskott Lambohov 2017-10-04 (2017-10-04 GEO5 §1).docx
2.Se till att 20-timmars blir bättre än 15-timmars - svar på
Linköpingsförslag.docx
3. Linköpingsförslag - Se till att 20 timmars förskola blir bättre än 15.pdf
Beslutsunderlag
Handlingar för kännedom till oktobernämnd, rev171025.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar inkomna handlingar.
__________
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§ 102 Förrättningar 2017
Dnr BOU 2017-2
Ärende
Följande förrättningar anmäls:
Åsa Wennergren
2017-10-09 kl 15:00 - 17:00 - Möte referensgrupp skolorganisation
2017-10-12 kl 05:30 - 16:00 - Konferens Främlingsfientlighet och rasism
2017-10-13 kl 09:00 - 18:00 - Konferens Främlingsfientlighet och rasism
2017-10-18 kl 08:00 - 12:45 - Verksamhetsbesök Tallbodaskolan
2017-10-20 kl 17:15 - 20:00 - Verksamhetsbesök Vikingstadgården
2017-10-25 kl 10:30 - 12:00 - Internkontrollmöte
Tanja Mitic
2017-10-25 kl 10:30 - 12:00 - Internkontrollmöte
Magnus Metander
2017-10-18 kl 08:00 - 12:00 - Skolbesök Tallbodaskolan
Mikael Larsson
2017-10-05 kl 13:30 - 16:00 - Internkontrollmöte
2017-10-18 kl 08:00 - 12:00 - Verksamhetsbesök Tallbodaskolan
2017-10-20 kl 12:00 - 20:00 - Verksamhetsbesök Vikingstadgården
2017-10-23 kl 08:00 - 17:00 - Konferens Fritidshemsbiennalen
2017-10-25 kl 10:30 - 12:00 - Internkontrollmöte
2017-10-25 kl 13:00 - 16:00 - Verksamhetsbesök Atlasskolan
Trine Vikinge
2017-10-25 kl 10:30 - 12:00 - Internkontrollmöte
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Per Wackenborg
2017-09-13 kl 13:00 - 16:30 - Spridningskonferens ADHD
2017-10-17 kl 14:30 - 16:30 - Möte Rådet för funktionshinder och delaktighet
Adrian Sandin Sokolik
2017-10-28 kl 08:00 - 12:00 - Verksamhetsbesök Tallbodaskolan
2017-10-25 kl 13:00 - 15:30 - Verksamhetsbesök Atlasskolan
Tanya Yngström
2017-10-19 kl 08:30 - 16:00 - Industridagen 2017
2017-10-20 kl 18:00 - 20:00 - Verksamhetsbesök Vikingstadgården
Elisabeth Lindström Karlsson
2017-10-18 kl 08:00 - 11:00 - Verksamhetsbesök Tallbodaskolan
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner anmälda förrättningar.
__________
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