
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Åsedaskolan 7-9, Åseda, onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13:30-16:55. 
Ajournering klockan 14:55-15:19.  

Beslutande Jan Wernström (S), Ordförande 
Margareta Schlee (M), vice ordförande 
Jim Johansson (S) 
Birger Johansson (S) 
Mikaela Gross (V) 
Tobiaz Kowalski (V) tjänstgörande ersättare för Elin Johansson (S) 
Torbjörn Gustafsson (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Anna-Lena Gustafsson (KD) 
Anders Ljungkvist (SD) 
Robert Fredriksson (SD) 

Ersättare Ann-Sofie Birgersson (C) §§ 48-55 

Tjänstepersoner Niclas Bjälkenborn förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson förvaltningskoordinator barn- och utbildningsförvaltningen 
Katja Schönbeck utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen 
Lovisa Nilsson ekonom ekonomiavdelningen §§ 48-55 
Ann-Charlotte Elmbro rektor Åsedaskolan 7-9 §§ 48-49 
Daniel Bergman utredare socialförvaltningen § 50 

Övriga närvarande Johanna Ekros facklig representant Lärarnas Riksförbund §§ 48-55 
Åse Adolfsson facklig representant Lärarförbundet  

Justerare Margareta Schlee 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda 2019-05-14 klockan 13:00. 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 48-64 
Fanni Nilsson 

Ordförande 
Jan Wernström 

Justerare 
Margareta Schlee 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2019-05-15 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-06-07 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Fanni Nilsson  
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§ 48 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger till ärende på dagordningen om 
förskolan Svalan, diarienummer 2019-000107.        
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§ 49 Dnr 2019-000010  

Information från rektor Åsedaskolan 7-9  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Åsedaskolan 7-9 informerar barn- och utbildningsnämnden om 
följande:  

• Åsedaskolans 7-9 organisation 

o elevtal 

o personal 

• ekonomi 

• måluppfyllelse 

• studiero 

• kunskapsstöd 

• framtiden 

o planer för framtiden 

o utmaningar      

Beslutet skickas till 
Ann-Charlotte Elmbro rektor Åsedaskolan 7-9 
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§ 50 Dnr 2019-000097  

Information om Barnens bästa i Kronobergs län 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Utredare Daniel Bergman berättar om hur projektet Tidiga Insatser har 
utvecklats till Barnens bästa gäller! i Kronobergs län. Alla kommuner i 
Kronobergs län kommer att arbeta under begreppet Barnens bästa gäller! i 
Kronobergs län.  

Syftet med Barnens bästa gäller! i Kronobergs län är att tillsammans skapa 
en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och 
samordnade insatser.      

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltni+ngen 
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§ 51 Dnr 2019-000075  

Rapportering från gymnasieutskottet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande för barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskottet 
rapporterar om följande ärenden från utskottets senaste sammanträde:  

• ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 

• Skolinspektionen  

• studiero och trygghet på Uppvidinge gymnasieskola      
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§ 52 Dnr 2019-000099  

Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att utvärdera fastighetsskötsel och lokalvård avseende styrkor och 
svagheter samt ekonomi och arbetsmiljö i samverkan med Uppvidingehus.      

Sammanfattning av ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde i april 
2019 diskuterades områdena lokalvård och fastighetsskötsel sedan det 
övergick till Uppvidingehus.  

Ärendet skickades från utskottet till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut gällande fortsatt hantering i ärendet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera fastighetsskötsel och 
lokalvård avseende styrkor och svagheter samt ekonomi och arbetsmiljö i 
samverkan med Uppvidingehus.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.    

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
protokoll 2019-04-16 § 11      

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Uppvidingehus 
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§ 53 Dnr 2019-000069  

Ekonomisk rapport 2019 från Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. budgetberedningen snarast sammankallas 

2. tidsplan upprättas för kommande möten i budgetberedningen 

3. budgetberedningen hanterar innevarande avvikelser 

4. budgetberedningen därefter hanterar minus 1 procent och budgetram för 
2020  

5. fatta beslut enligt nedan gällande åtgärdsplan för att få budget i balans 
och översänder densamma till kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att 
inkomma med en åtgärdsplan för att komma i balans med budget 2019. 
Under de första tre månaderna ser prognosen ut att landa på cirka 600 000 
kronor minus. De utgifter som ökat är framförallt personalkostnader som 
följd av elevers behov. Det är dock att beakta att första halvåret är med 
läsåret 2018/2019 års organisation och de förändringar som sker inför läsåret 
2019/2020 inte är med. Här pågår arbetet just nu och här finns en del 
förändringar som kommer påverka resultatet. Vi har även under årets första 
månader fått en SiS placering som inte var budgeterad och denna kommer 
med högsta sannolikhet att belasta budgeten under hela året. 
Förvaltningschef för dialog med ekonomichef kring hur vi ser på större 
kostnader som tillkommit efter budgeten beslutades. Det kommer även 
diskuteras hur vi skall tänka kring de eventuella viten som kan komma att 
utdömas och hur dessa skall behandlas i budget.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden fattar beslut enligt nedan gällande åtgärdsplan för att 
få budget i balans och översänder densamma till kommunstyrelsen. 

Förslag till åtgärdsplan: 

• Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp de 
personalkostnadsökningar som skett sedan budgeten beslutades och 
uppdrar till enheterna att komma i balans eller att inkomma med 
bedömning och analys av vad som skett.  
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• Barn- och utbildningsförvaltningen tar fram en ny metod för 
ekonomisk uppföljning med mål att denna skall gälla från och med 
september. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen påvisar de ökade kostnader som 
uppstått på grund av SiS placering. Frågan kring hur eventuella 
viten skall bedömas i budgetarbetet fortsätter diskuteras.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att 

1. budgetberedningen snarast sammankallas 

2. tidsplan upprättas för kommande möten i budgetberedningen 

3. budgetberedningen hanterar innevarande avvikelser 

4. budgetberedningen därefter hanterar minus 1 procent och budgetram för 
2020     

Beslutsgång 
 Proposition 1 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Proposition 2 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2019-04-24 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 36 
Beslut om anstånd, ordförandebeslut   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 54 Dnr 2019-000012  

Ekonomisk rapport  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn-och utbildningsnämnden förväntas generera ett underskott på 2,6 
miljoner kronor vid årets slut. Det är en försämring med 1,9 miljoner kronor 
från föregående prognos. De största förändringarna är lägre statsbidrag än 
förväntat inom olika verksamheter och placeringar av både 
grundskoleelever och gymnasielever där barn- och utbildningsnämnden får 
ta skolkostnaden.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom 
Ekonomisk rapport  
Bilaga ekonomisk rapport   

Beslutet skickas till 
Lovisa Nilsson, ekonom 
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§ 55 Dnr 2019-000017  

Aktuella elevtal 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för barn- och elevantalet i 
kommunens verksamheter. Det finns prognoser för hur barn- och elevantal 
antas se ut ett par år framöver. I materialet finns även angett hur många 
elever vi har i skolor utanför kommunen.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-04-15 
Aktuellt elevtal 2019-04-15      
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§ 56 Dnr 2019-000053  

Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
hantering av riktade statsbidrag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar arbetsrutin för hantering av riktade 
statsbidrag och översänder densamma till revisorerna.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att ta fram arbetsrutiner för hantering av de riktade 
statsbidragen med anledning av PwC´s granskning den 18 februari 2019 av 
hur hanteringen statsbidragen sker.  Svar till PwC ska inkommit senast den 
20 maj 2019.  

I förslaget framgår hur arbetsrutiner ska säkerställas från identifiering till 
redovisning av riktade statsbidrag. Det framgår även av förslaget att 
underlag och beslut som delges av Skolverket ska diarieföras i Ciceron för 
att säkerställa att inte underlagen blir personbundna. Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar kontinuerligt för barn- och 
utbildningsnämnden om aktuella statsbidrag.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-04-24 
Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 41 
Förslag till arbetsrutin för hantering av riktade statsbidrag 
Granskningsrapport från PwC 
Inkommen handling från revisorerna    

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
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§ 57 Dnr 2019-000052  

Granskning av intern kontroll 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut enligt nedan gällande förslag 
till åtgärdsplan och överlämnar densamma till revisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har gett PwC att granska kommunens arbete med 
intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har att inkomma med 
förslag på åtgärder till de bedömningar som PwC gjort. De bedömningar 
som explicit handlar om barn- och utbildningsnämnden och dess 
förvaltning handlar främst om att de områden vi genomför internkontroll 
på har varit de samma över en längre tid och att en bredare diskussion inte 
förts. 

Förslag till åtgärdsplan: 
Inför 2018 har förvaltningen infört två avstämningstillfällen där 
internkontrollen följs upp under verksamhetsåret i april och november. Den 
tidigare ordningen innebar att det i slutet på året sammanställdes hur 
arbetet gått men det saknades uppföljning under året. 

Inför 2019 och efter den slutgiltiga sammanställningen av 2019 års 
internkontroll görs en ny bedömning kring de mål som nu gällt sedan 2014 
och nämnden fattar beslut kring vilka områden skall användas 2020. 

Till nämnden i november redovisas en bredare bild av vilka områden som 
förvaltningen och enheterna anser skulle kunna vara föremål för en 
internkontroll.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-04-24 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 42 
Granskningsrapport från PwC 
Inkommen handling från revisorerna 
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Beslutet skickas till 
Revisorerna 
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§ 58 Dnr 2018-000021  

Återkallande av hemställan i ärendet - Timplan 2018 för 
grundskolan och grundsärskolan  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återkallar beslutet från barn- och 
utbildningsnämnden 2018 § 19 om att hemställa till kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag för konsekvenser av ny timplan.   

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att hemställa 
till fullmäktige om tilläggsanslag för de konsekvenser som blev orsakad av 
den nya timplanen främst gällde det ökade personalkostnader och 
skolskjutsmedel. Detta beslut följdes aldrig upp och någon hemställan till 
kommunfullmäktige gjordes aldrig.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-04-24 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2018 § 19    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-08 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 59 Dnr 2017-000162  

Återkallande av hemställan i ärendet - Köp av 
förskolemodul till Åseda 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återkallar beslutet från barn- och 
utbildningsnämnden 2018 § 23 om att hemställa hos kommunfullmäktige 
ombegäran om investeringsmedel för köp av förskolemoduler.  

Sammanfattning av ärendet 
I mars 2018 fattades beslut om att hemställa till fullmäktige om 
investeringsmedel för att köpa förskolemoduler till Åseda. Detta beslut 
följdes aldrig upp och under våren gjordes ingen formell hemställan varken 
till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. I december 2018 beslutades 
det om att förhyra moduler till förskolan i Åseda och sedan i februari är 
dessa på plats.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-04-24 
Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2018 § 23   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 60 Dnr 2019-000013  

Meddelanden  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelande till barn- och utbildningsnämnden: 

1.  Årsredovisning, kommunfullmäktige 2019 § 15 

2. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 och ansvarsfrihet för 
nämnder och styrelser, kommunfullmäktige 2019 § 16  

3. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter Elin Johansson (S), kommunfullmäktige 2019 § 51 

4. Granskningsrapport för intern kontroll 2018, nämnder och bolag, 
kommunfullmäktige 2019 § 47 

 
Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 
utbildningsförvaltningen.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-04-24    

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 61 Dnr 2019-000011  

Verksamhetsrapport  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen informerar barn- och 
utbildningsnämnden om följande:     

• föreläggande av vite regelbunden uppföljning på vuxenutbildningen 

• skolinspektionens besök i maj och juni på Åsedaskolan 7-9 och 
Uppvidinge gymnasieskola 

• sommarskola 

• tjänstefördelningar på enheterna 

• rekrytering av rektorer Åsedaskolan F-6, Åsedaskolan 7-9 och 
Alstermoskolan 

• nationella prov 

• Lärarnas Riksförbunds skolrankning, Uppvidinge kommun på plats 
2 i Sverige    

Beslutet skickas till 
Niclas Bjälkenborn förvaltningschef 
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§ 62 Dnr 2019-000026  

Återrapportering av kränkande behandling  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 
kränkande behandling.       

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande 
behandling som inkommit från förskolor och skolor från 26 mars till och 
med 24 april.  

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 6 kap. 7 § skollagen (2010:800) se 
till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 
personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, 6 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).              

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-04-15 
Sammanställning av kränkande behandling 26 mars -24 april     

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2019-000009  

Återrapportering av delegationsbeslut  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering av 
delegationsbeslut.       

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen gett barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänstepersoner rätt att fatta beslut i vissa frågor i 
barn- och utbildningsnämndens ställe. Fattade delegationsbeslut ska 
återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden regelbundet. s förslag till 
beslut.  

Följande delegationsbeslut anmäldes till barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet:  
Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-04-04  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-13  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-13  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-04-01  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-03-12  
A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-04-01  

       

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut maj      
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§ 64 Dnr 2019-000107  

Förskolan Svalan 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera 
lokalbehov och utformningen på verksamheten i nuläget samt presentera 
hur man bedömer utvecklingsbehoven framöver.  

2. Barn- och utbildningsförvaltningen ska se över alla förskolor med 
prioritet för Norrhult, Lenhovda och Älghult.        

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj initierades aktuellt 
ärende på dagordningen gällande förskolan Svalan. 

På sammanträdes diskuterades det att det finns en positiv ökning av barn 
på förskolan Svalan i Norrhult. Barnantalet har ökat med 21 barn från 
hösten 2017 fram tills idag. Ökningen av barnantal har skett inom befintliga 
lokaler.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att utvärdera lokalbehov och utformningen på verksamheten i 
nuläget samt presentera hur man bedömer utvecklingsbehoven framöver.  

Margareta Schlee (M) tilläggsyrkar att barn- och utbildningsförvaltningen 
ska se över alla förskolor med prioritet för Norrhult, Lenhovda och Älghult.       

Beslutsgång 
Proposition 1 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Margareta Schlees (M) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 
med Margareta Schlees (M) tilläggsyrkande.      
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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