
 Sida 1(26) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2022-10-06 

Tid:   kl. 08:30 – 15:10. Pauser 10:15 – 10:50 och 12:05 – 12:55. 

Plats: 
 

 Strömma naturbrukscentrum 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Yasin Abbes §§ 83-94 

 (S) Petra Vogel tjänstgör för Yasin Abbes §§ 95-101 

 (L) Niklas Herneryd 

 (V) Arthur Thiry tjänstgör för Jarl Krüger (SD) §§ 83-101 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(C) Catarina Johansson §§ 83-101 

(S) Petra Vogel §§ 83-94 

(S) Bodil Wennerström 

  

 Adjungerande politiker 

(M) Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande socialnämnden (§ 95) 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 83-100 

 Caroline Ahlberg Rektor § 87 

 Erik Glansin Verksamhetschef TSF §§ 87-90 

 Johan Friman Exploateringsingenjör § 87 

 Jeanette Nyström Rektor § 92 

 Johan Höglund Ekonom § 93 

 Marie Wank Ekonom § 93 

 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 93-95 

 Ulla Winsa Tf verksamhetschef § 94 

 Gunnel Hentilä Psykolog § 94 

 Alma Osmanovic Verksamhetsutvecklare § 94 

 Emma Callin Verksamhetsutvecklare § 94 

    

 Övriga   

 Marie Poldahl Rektor, Strömma 

Naturbrukscentrum 

§ 102 
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 Mats Hägglund Driftschef, Strömma 

naturbrukscentrum 

§ 102 

    

Utses att justera: Elise Benjaminsson (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-18, kl. 16:30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 83-102 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-10-06, §§ 83-102 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-10-19 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-11-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 83 

Fastställande av dagordning § 84 

Uppföljning av förgående protokoll § 85 

Information från förvaltningen § 86 

Förstudie Hyssna förskola och skola § 87 

Förstudie förskola i Sätila § 88 

Förstudie Stommenskolan § 89 

Lägesrapport lokaler § 90 

Diskussion om skrivelse till kommunstyrelsen angående 

lokalförsörjningsprocessen 

§ 91 

Information om Ängskolan § 92 

Genomlysning av resursfördelningsmodell § 93 

Avstämning av arbetet med att utreda behov av en 

resursskola, särskilda lärmiljöer och flexibla arbetssätt 

§ 94 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration § 95 

Synpunkter och klagomål januari - juni 2022 § 96 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen januari - juli 2022 

§ 97 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever januari - juni 2022 

§ 98 

Revidering av delegationsordning § 99 

Resultat av Dataskyddsombudens granskning § 100 

Övrigt och allmänna frågor § 101 

Information från Strömma naturbrukscentrum samt 

rundvandring 

§ 102 
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§ 83/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 84/2022    

Fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 
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§ 85/2022   

Uppföljning av förgående protokoll 

Dagens sammanträde  

Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll. 
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§ 86/2022    

Information från förvaltningen 

 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om aktuella frågor:  

- Det kommer att finnas ett ekonomiskt överskott år 2022 som nämnden har 

för avsikt att förbruka. Förvaltningen har lyssnat in behov och önskemål från 

rektorer och fackliga företrädare. Det finns ekonomiskt utrymme för att 

tillgodose allas önskemål. Däremot kan det bli svårt att hinna lägga 

kostnader på den här sidan årsskiftet, vilket är nödvändigt.  

 

- Elise Benjaminsson (M) frågar om möjlighet att köpa in VR-utrustning för 

virtuella studiebesök. Förvaltningschef tar med sig frågan. 

 

- Arthur Thiry (V) lyfter behovet av att köpa in arbetskläder. Förvaltningschef 

svarar att frågan är omhändertagen. 

 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.   
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§ 87/2022   Dnr: 2018-35 290 samt 2018-34 291 

Förstudie Hyssna förskola och skola 

 

Ärendet 

Under våren 2018 begärde barn- och utbildningsnämnden av kommunstyrelsen att 

beställa förstudier från teknik- och servicenämnden gällande förskola och skola i 

Hyssna. Båda förstudier har nu godkänts av teknik- och servicenämnden och 

skickats till kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till barn- och 

utbildningsnämnden för information. 

Ärendets behandling 

Begäran om förstudie gällande Hyssna förskola BUN 2018-35 290-3 

Begäran om förstudie gällande Hyssnaskolan BUN 2018-34 291-3 

TSN § 4 2022 - Förskola i Hyssna - godkännande av förstudie 

TSN § 96 2022 - Hyssnaskolan - godkännande av förstudie 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand, rektor Caroline Ahlberg, exploateringsingenjör Johan 

Friman samt verksamhetschef på teknik- och serviceförvaltingen Erik Glansin 

redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 88/2022   Dnr: 2018-5 290 

Förstudie förskola i Sätila 

 

Ärendet 

Under våren 2018 begärde barn- och utbildningsnämnden av kommunstyrelsen att 

beställa en förstudie från teknik- och servicenämnden gällande förskolor i 

Sätilaområdet. Förstudien har nu har godkänts av teknik- och servicenämnden och 

skickats till kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till barn- och 

utbildningsnämnden för information. 

Ärendets behandling 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Sätilaområdet BUN 2018-5 290-3  

BUN § 69 2021 Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser gällande 

förskola i Sätila 

TSN § 95 2022 - Förskola i Sätila - godkännande av förstudie 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och verksamhetschef på teknik- och 

serviceförvaltingen Erik Glansin redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
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§ 89/2022   Dnr: BUN 2016-274 291 

Förstudie Stommenskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden en 

uppdaterad förstudie för ombyggnation av Stommenskolan, med plats för cirka 350 

barn/14 klasser. I samband med denna förstudie ska också skolans nuvarande 

status utredas. 

Förstudien ska innehålla olika förslag till lösningar samt en kalkyl över barn- och 

utbildningsnämndens driftkostnad efter genomfört projekt. 

Förstudien ska genomföras skyndsamt för att säkerställa att en byggnation står klar 

inom tidsramen för prioriteringsgrupp 2, det vill säga år 2025 – 2027. 

Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden paviljonger 

för att ersätta nuvarande lokaler under projektet, där den första ska vara på plats 

till läsåret 2023/2024. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden begärde i februari 2017 av kommunstyrelsen att 

beställa en förstudie av teknik- och servicenämnden om inre ombyggnation av 

Stommenskolan. Detta eftersom skolan var trångbodd och saknade kompletterande 

undervisningssalar samt arbetsrum. Det behövdes även reinvesteringar gällande 

innemiljön i form av bland annat tekniska system, ytskikt och ljudmiljö. Önskemålet 

var att ombyggnationen skulle stå klar till läsåret 2018/2019. En förstudie 

genomfördes och överlämnades till kommunstyrelsen för vidare handläggning och 

till barn- och utbildningsnämnden för information i september 2018.  

I barn- och utbildningsnämndens beslut från juni 2019 (§ 58) fick förvaltningschef i 

uppdrag att utreda skolans utformning för att långsiktigt klara lokalbehovet, utreda 

särskolans placering samt att utreda skolans nuvarande status.  

I barn- och utbildningsnämndens beslut om prioriteringsordning för 

lokalinvesteringar i april 2020 (§ 58) flyttades Stommenskolan från 

prioriteringsgrupp 1 till prioriteringsgrupp 2, med ett färdigställande inom 

tidsperioden 2025 -2027.  

Ärendets behandling 

BUN § 9 2017 begäran om förstudie 

TSN § 74 2018 - Förstudie för inre ombyggnation Stommenskolan 

BUN § 58 2019 Om- och tillbyggnad Stommenskolan 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 
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Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden en 

uppdaterad förstudie för ombyggnation av Stommenskolan, med plats för cirka 350 

barn/14 klasser. I samband med denna förstudie ska också skolans nuvarande 

status utredas. 

Förstudien ska innehålla olika förslag till lösningar samt en kalkyl över barn- och 

utbildningsnämndens driftkostnad efter genomfört projekt. 

Förstudien ska genomföras skyndsamt för att säkerställa att en byggnation står klar 

inom tidsramen för prioriteringsgrupp 2, det vill säga år 2025 – 2027. 

Barn- och utbildningsnämnden beställer av teknik- och servicenämnden paviljonger 

för att ersätta nuvarande lokaler under projektet, där den första ska vara på plats 

till läsåret 2023/2024. 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand och verksamhetschef på teknik- och 

serviceförvaltingen Erik Glansin redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 90/2022    

Lägesrapport lokaler 

 

Dagens sammanträde 

Barn- och utbildningsnämnden har flera aktuella lokalprojekt. Arbetsutskottet får 

vid dagens sammanträde information om bland annat pågående arbete med 

befolkningsprognos, något som sedan ligger till grund för kommande lokalprojekt. 

Arbetsutskottet får också information om pågående eller planerade lokalprojekt i 

Björketorp, Fotskäl, Fritsla, Horred, Skene (nya högstadieskolan), Torestorp, 

Ubbhult, Örby och Öxabäck. 

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 
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§ 91/2022   Dnr: 2018-35 290, 2018-34 291,  

  2018-5 290 

Diskussion om skrivelse till kommunstyrelsen angående 

lokalförsörjningsprocessen 

Arbetsutskottets beslut 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att till nämndens sammanträde den 20 oktober 

utforma ett förslag på yttrande och förslag till beslut baserat på de diskussioner 

som förts under mötet.  

Ärendet 

Under våren 2018 begärde barn- och utbildningsnämnden av kommunstyrelsen att 

beställa förstudier från teknik- och servicenämnden gällande förskolor i Sätila och 

Hyssna samt skola i Hyssna. Dessa tre förstudier har nu godkänts av teknik- och 

servicenämnden och skickats till kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till 

barn- och utbildningsnämnden för information.  

Arbetsutskottet diskuterar vid dagens sammanträde synpunkter på förstudierna, 

samt allmänna synpunkter på lokalförsörjningsprocessen som helhet.  

Ärendets behandling 

Begäran om förstudie gällande Hyssna förskola BUN 2018-35 290-3 

Begäran om förstudie gällande Hyssnaskolan BUN 2018-34 291-3 

Begäran om förstudie gällande förskolor i Sätilaområdet BUN 2018-5 290-3  

BUN § 69 2021 Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser gällande 

förskola i Sätila 

TSN § 4 2022 - Förskola i Hyssna - godkännande av förstudie 

TSN § 96 2022 - Hyssnaskolan - godkännande av förstudie 

TSN § 95 2022 - Förskola i Sätila - godkännande av förstudie 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande: 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att till nämndens sammanträde den 20 oktober 

utforma ett förslag på yttrande och förslag till beslut baserat på de diskussioner 

som förts under mötet.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Leif Sternfeldts (C) förslag till 

beslut, och finner att så sker. 
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§ 92/2022    

Information om Ängskolan 

 

Dagens sammanträde 

Ängskolan i Skene har under en period behövt hantera en bekymmersam situation 

med försämrade studieresultat och brister i trygghet och studiero. Sedan start av 

höstterminen 2022 har dock läget förbättrats. Arbetsutskottet får vid dagens 

sammanträde information om skolans historik och återkopplingar/iakttagelser från 

tillsynsmyndigheterna sedan 2016. Utifrån detta underlag har man jobbat med 

organisationsförändringar och nya arbetssätt för att kunna möta eleverna på bästa 

möjliga sätt. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta, även om man redan nu kan 

se en förbättring sedan starten av nuvarande termin. 

 

Rektor Jeanette Nyström redogör för ärendet. 
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§ 93/2022   Dnr: BUN 2022-202 

Genomlysning av resursfördelningsmodell 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av 

resursfördelningsmodell inför budget 2023 avseende verksamheterna för 

förskola, fritidshem och grundskola. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande förändring inom 

grundskolan: ersättningsnivåerna ska vara F-3, 4-6 och 7-9. 

 

Ärendet 

Skollagen anger att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom 

skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I 

modellen för resursfördelning inom barn- och utbildningsnämnden beskrivs hur 

resurserna internt fördelas inom respektive huvudverksamhet: förskola, fritidshem 

och grundskola. Grunden till beslutades inför år 2016 och utgår ifrån att få en så 

likvärdig fördelning som möjligt av kommunens resurser.  

Utvärdering av modellen genomförs var tredje år, och har genomförts senast 

2020. 

 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, och följande förslag till beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av 

resursfördelningsmodell inför budget 2023 avseende verksamheterna för 

förskola, fritidshem och grundskola. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande förändring inom 

grundskolan: ersättningsnivåerna ska vara F-3, 4-6 och 7-9. 

 

Dagens sammanträde 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 94/2022   Dnr: 2022-30 

Avstämning av arbetet med att utreda behov av en resursskola, 

särskilda lärmiljöer och flexibla arbetssätt 

 

Dagens sammanträde 

Den 15 april 2021 (§ 40) beslutade nämnden att ge presidiet i uppdrag att ta fram 

ett förslag på uppdrag till förvaltningen gällande fortsatt arbete kring flexibla 

arbetssätt och anpassningar för att tillgodose olika elevers skiftande behov. Utöver 

detta har nämnden tagit emot en motion på remiss från kommunfullmäktige, 

gällande behov av en resursskola och särskilda lärmiljöer.  

Utifrån detta beslutade nämnden den 17 mars 2022 (§ 32) att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda om det finns behov av alternativ 

skolverksamhet i form av flexibla enheter för att tillgodose elevers skiftande behov, 

samt återkomma med förslag på åtgärder som möter de behov som utredningen 

visar. 

Medarbetare från Stöd och utveckling har under en tid arbetat med 

frågeställningarna. Arbetsutskottet får vid dagens sammanträde en lägesrapport 

om arbetet såhär långt. Utredningen förväntas slutföras så att nämnden kan fatta 

beslut i frågan på mötet i december. 

 

Tillförordnad verksamhetschef Ulla Winsa, psykolog Gunnel Hentilä samt 

verksamhetsutvecklare Alma Osmanovic och Emma Callin redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 95/2022   Dnr: BUN 2022-81 

Lägesrapport Arbetsmarknad och integration 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten från Arbetsmarknad och 

integration. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig för den 

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor, som går under namnet 

Arbetsmarknadsenheten (AME). Verksamhetschef ger månadsvisa rapporter till 

barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, där även 

kommunstyrelsens och socialnämndens presidier närvarar. Inför sammanträde i 

oktober har verksamhetschef sammanställt en tjänsteskrivelse baserat på underlag 

från den lokala ledningen för AME– det vill säga chefer och rektorer hos 

Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget och Vuxenutbildningen - från och med 

2023 även Möbelbruket.  

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten från Arbetsmarknad och 

integration. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 96/2022   Dnr: BUN 2022-207 

Synpunkter och klagomål januari - juni 2022 

Dagens sammanträde 

På grund av tidsbrist utgår föredragning av ärendet på dagens sammanträde. 

Ärendet lyfts på barn- och utbildningsnämnden den 20 oktober utan att 

arbetsutskottet förser nämnden med förslag till beslut. 
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§ 97/2022   Dnr: BUN 2022-207 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen januari - juli 2022 

Dagens sammanträde 

På grund av tidsbrist utgår föredragning av ärendet på dagens sammanträde. 

Ärendet lyfts på barn- och utbildningsnämnden den 20 oktober utan att 

arbetsutskottet förser nämnden med förslag till beslut. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-10-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 98/2022   Dnr: BUN 2022-207 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever januari - juni 2022 

Dagens sammanträde 

På grund av tidsbrist utgår föredragning av ärendet på dagens sammanträde. 

Ärendet lyfts på barn- och utbildningsnämnden den 20 oktober utan att 

arbetsutskottet förser nämnden med förslag till beslut. 

 

  



Sida 23(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-10-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 99/2022   Dnr: BUN 2022-3 

Revidering av delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning enligt upprättat 

förslag. Förvaltningen tillåts att utan beslut i nämnd göra sådana ändringar i 

delegationsordningen, som är redaktionella och/eller avser hanteringsanvisningar 

som inte påverkar delegationens innebörd. 

Ärendet 

Kommunala myndigheter behöver upprätta så kallade delegationsordningar – 

styrdokument som delegerar beslutanderätt till olika anställda. Det finns ingen 

tydlig, skarp gräns för vad som behöver delegeras och inte, men klart är att 

delegation behövs i de fall lag eller annan författning säger att ”huvudmannen” eller 

”kommunen” har att besluta i ett visst ärende. Med huvudman eller kommun avses 

då barn- och utbildningsnämnden, i det fall beslut om delegation saknas.  

Barn- och utbildningsnämnden antog en helt ny delegationsordning i maj. I beslutet 

gav nämnden förvaltningschefen i uppdrag att vid nämndens sammanträde i 

oktober presentera förslag på revideringar.   

Ärendets behandling 

Nämndens delegationsordning, antagen 12 maj 2022 (senast reviderad 28 juni 

2022), med förslag till ändringar 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning enligt upprättat 

förslag. Förvaltningen tillåts att utan beslut i nämnd göra sådana ändringar i 

delegationsordningen, som är redaktionella och/eller avser hanteringsanvisningar 

som inte påverkar delegationens innebörd. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

 

  



Sida 24(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-10-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 100/2022    

Resultat av Dataskyddsombudens granskning 

 

Ärendet 

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska 

Personuppgiftslagen. Offentlig myndighet, ett privat företag, en förening eller 

någon annan typ av verksamhet som hanterar personuppgifter måste följa 

dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att barn- och 

utbildningsnämnden/förvaltningen behöver följa de grundläggande principerna, se 

till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur 

deras personuppgifter hanteras. Man behöver också ha säkerställt att varje 

behandling har rätt skydd såväl organisatoriskt som tekniskt.  

Våren 2022 fattade Marks kommun beslut om att anlita Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund för rollen som Dataskyddsombud (DSO). Under 2022 ska DSO 

genomföra fyra granskningar av hur nämnden och förvaltningen efterlever 

dataskyddsförordningen. De två första granskningarna är genomförda, och man ser 

bland annat: 

- Att det saknas tillräcklig kunskap hos förvaltningsledningen, medarbetare 

och eventuellt politiker om innebörden av dataskyddsförordningen och vilken 

organisation som behövs inom förvaltningen för att kunna efterleva 

dataskyddsförordningen. 

- En oklarhet kring politikernas förväntansbild kring hur mycket resurser 

förvaltningen ska använda till att nå efterlevnad samt nivå av efterlevnad. 

- Att det saknas en tydlig dataskyddsorganisation inom förvaltningen och 

inom kommunen. 

 

Dagens sammanträde 

 

Arbetsutskottet noterar informationen. 

 

  



Sida 25(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-10-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101/2022    

Övrigt och allmänna frågor 

 

Dagens sammanträde 

 

Inga övriga frågor anmäls.   



Sida 26(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2022-10-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 102/2022    

Information från Strömma naturbrukscentrum samt 

rundvandring 

 

Dagens sammanträde 

 

Rektor och driftschef vid Strömma naturbrukscentrum redovisar sin verksamhet för 

delar av arbetsutskottet och närvarande tjänstepersoner. 

 

Arbetsutskottet tackar för redovisningen. 


