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Sammanträdesdatum 

2015-12-17 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 – 11.15 

Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande 

Gunnar Sporrong (MP) 

Kristina Adolfsson (S), § 99-102, 104-114 

Sven Gustafsson (S) 

Therese Kristiansson (S) 

Jessica Hjärtqvist (S) ersättare för Mehari Tesfai (L), § 99-109 

Mehari Tesfai (L), § 110-114 

Suzanne Johansson (C) 

Ylva Pettersson (M), § 99-105, 107-114 

Patrik Ragnar (M) 

Mikael Börjesson (KD) 

Barbro Magnusson (SD) ersättare för Nina Drakfors (SD) 

 

Ersättare: Jessica Hjärtqvist (S), § 110-114 

Ove Ivarsen (S) 

Bo Karlsson (V) 

Malin Larsson (MP) 

Hanna Warmark (C) 

 

Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef 

Anneli Löwhagen, sekreterare 

Yvonne Härling, controller 

Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux, § 107-109 

Stefan Hemb, personalrepresentant 

Mari Velander, personalrepresentant, § 99-102 
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Justering 
 
Justerare: Patrik Ragnar 

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 22 december 2015 

Justerade paragrafer: Paragrafer 99 - 114 

 

Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Anneli Löwhagen 

Ordförande:  

 Sebastian Clausson 

Justerare:  

 Patrik Ragnar 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: den 17 december 2015 

Datum då anslaget sätts upp: den 22 december 2015 

Datum då anslaget tas ned: den 13 januari 2016 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift   

 Anneli Löwhagen 
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Bun § 99   
 
Godkännande av dagordning 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista med 

följande ändringar; 

 

Ärende som tillkommer 

 Justering läsårstider 2016/2017, dnr bun 15/224 

 

 ________  

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-12-17 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 100  Dnr 15/179 
 
Justering av § 85/2015 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden justerar paragraf 85/2015. 

 

Ylva Petterson (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Petterson (M) utsågs att justera nämndens protokoll den 19 november. 

Då Ylva anmälde jäv för ärendet ”programutbud gymnasiet lå 16/17 inriktningar 

och antal platser” under sammanträdet, ska hon inte justera det beslutet.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 19 november 2015 § 85 

 

 ________  
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Bun § 101  Dnr 15/178 
 
Detaljbudget 2016 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till detaljbudget för 2016.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

M, C, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  

Protokollsanteckning 

M, C och KD presenterar i budget 2016 satsningar på hållbarhet och utveckling 

inom Skaras skolor. Alla barns och ungdomars rätt att nå så långt som möjligt är 

skolans grundsten, och vår politik är att satsa på de faktorer som forskningen 

identifierat som viktigast för detta mål. Satsningarna i Skara ska också utgå från 

den specifika situationen i Skara där varje verksamhet står inför olika utmaningar. 

 

Tidiga satsningar på att identifiera barns och ungas behov, och sätta in rätt 

resurser för att varje elev ska få rätt verktyg i sitt lärande, är nödvändiga. Därför 

har 2,5 miljoner avsatts för sådana insatser i årskurs 1-9. Utrymme finns även här 

för att förstärka förskolans kvalitet. 

 

6 miljoner är avsatta. 4 miljoner avsattes 2015 för 2016 och förstärktes i vår 

budget med 2 miljoner för 2016, främst riktade till Katedralskolan för att 

omställning till varierande elevkullar ska kunna göras med bibehållen kvalitet, 

konkurrenskraft, bredd och för att kunna utveckla IM för långsiktigt hållbart 

lärande. Av vikt är att kunna nå det mål barn- och utbildningsnämnden ställt sig 

bakom: att bevara och utveckla internationella kontakter, för att Katedralskolan i 

Skara ska kunna arbeta med kulturmöten och språkutbyten i en global värld. 

Utrymme finns även för kvalitetsförstärkningar i grundskolan. 

 

För att rätt kunna tillvarata den mångfald och kompetens som finns i Skara har vi 

riktat medel till SFI. Behov finns även inom GRU och IM. Lärandekedjan där allt 

hör ihop har en stark tradition i Skara, och den kvaliteten ska ges möjligheter att 

stärkas, varför 500 000 kronor avsatts till detta. 

 

För att skolans personal ska få rätt verktyg att fortsatt utveckla kvaliteten i verk-

samheten sätter vi fokus på kompetensutveckling. Personalen i Skara skolor har 

utvecklat en verksamhet av mycket hög kvalitet, och för att Skara ska kunna 
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fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare måste medarbetarna kontinuerligt få hög-

kvalitativ fortbildning, varför 1% av lönebudgeten ska avsättas till kompetens-

utveckling. 

 

Med dessa satsningar finns förutsättningar att vidareutveckla den utmärkta 

skolverksamhet som finns i Skara. 

M, C och KD 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska förutsättningar detaljbudget 2016, dat 151211 

Skrivelse från de fackliga organisationerna, dat 151210 

 

Förslag till beslut under sammansträdet 

M, C och KD har ett samarbete och en gemensam budget som presenterades i 

kommunfullmäktige i juni 2016. Utifrån den budgeten yrkar M, C och KD att; 

 

 6 miljoner kronor avsätts till omställning och utveckling av Katedralskolan så 

de kan fortsätta driva gymnasieskolan med bibehållen kvalitet, konkurrens-

kraft och bredd. 

 2,5 miljoner kronor avsätts till elever i år 1-9 för att identifiera elevers behov 

och nå uppsatta mål. 

 500 000 kronor avsätts till att utveckla SFI, som är en verksamhet som växer. 

 1% av lönebudgeten ska gå till kompetensutveckling, så att pedagogerna kan 

utveckla verksamheten och Skara bibehåller sin attraktivitet som arbetsgivare. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot yrkandet från M, C och KD, 

och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller liggande förslag till beslut. 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Ekonomichefen 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 102  Dnr 15/254 
 
Internkontroll 2016 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till internkontrollplanering för 

2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagens 6 kap 7 §, har respektive nämnd ansvar för den interna 

kontrollen. Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan har satts samman 

utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Med internkontroll menas kontroll 

av kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att: 

 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

 Minimera risker, säkra system och rutiner 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 Säkra en rättvisande redovisning 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

Det är viktigt att påpeka att syftet med internkontrollen inte är att kontrollera 

någon enskild person, utan att rutiner fungerar och att alla får rätt information. 

Efter varje granskning av en rutin kommer en rapport att skrivas, vilken presen-

teras för nämnden. Rapportering kommer samtidigt att ske till kommunstyrelsen 

och revisorerna. 

Beslutsunderlag 

Förslag till internkontrollplanering 2016 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 103  Dnr 15/255 
 
Bidragsbelopp fristående grundskolor och 
förskolor 2016 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till bidragsbelopp till fristående 

grundskolor och fristående förskolor för budgetåret 2016. 

 

På grund av jäv deltar inte Kristina Adolfsson (S) i handläggningen av detta 

ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskola 

Elevbidrag per elev och år Åk F-3 57 722 kr 

 Åk 4-6 59 822 kr 

 Åk 7-9 71 222 kr 

Lokalbidrag per elev och år  13 153 kr 

Bidraget baserar sig på 1959 elever. 

 

Fritidshem 

Bidrag per år och barn 15 966 kr 

Bidrag per vistelsetimme     9,40 kr 

Bidraget baserar sig på 725 barn. 

 

Förskola 

Bidrag per år och barn 28 460 kr 

Bidrag per vistelsetimme   33,20 kr 

Småbarnstillägg per vistelsetimme   17,70 kr 

Lokalbidrag per barn och år 10 520 kr 

Bidraget baserar sig på 877 barn. 

 

Grundskola, fritidshem och förskola 

Administration 3 % på bidragsbeloppet 

Moms 6 % på bidragsbeloppet inkl. administration 
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Bidragen är beräknade utifrån budgeterade kostnader och volymer för 2016 enligt 

skollagen 10 kap. 38§, 14 kap. 16§ samt 8 kap. 22§. 

Sammanfattning av ärendet 

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en möjlig-

het till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till enskild verk-

samhet. Enligt SKL’s rekommendation bör nämnden besluta om resursfördel-

ningsmodell och bidragsbelopp utifrån årets budget och besluta om tilldelning av 

bidrag till enskilda huvudmän.  

 

 ________  

 

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (21)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-12-17 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 104  Dnr 15/256  
 
Elevmätning för intern resursfördelning 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att elevmätningarna för den interna 

resursfördelningen sker enligt följande; 

 

Mätning sker den 15:e innevarande månad för januari-maj och september-

december. För månaden juni gäller mätning i maj och för juli och augusti gäller 

mätning i september. 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget genomförs elevmätningarna gällande grundskola, gymnasium och sär-

skola en gång per termin. För att få en mer rättvisande fördelning och för att 

kompensera på ett bättre sätt de fluktuationer vi nu ser i verksamheterna så 

föreslås mer kontinuerlig mätning till grund för elevbidraget. 

 

 ________  
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Bun § 105  Dnr 15/264 
 
Attestförteckning 2016 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besluts-

attestförteckning med ersättare för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter och ersätt-

are för varje nytt verksamhetsår. 

 

De förändringar som sker under verksamhetsåret beslutar förvaltningschefen på 

delegation av barn- och utbildningsnämnden (punkt 12.8 i delegationsordningen). 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslutsattestanter 2016 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Ekonomichefen 

BUF chefer 
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Bun § 106  Dnr 15/10 
 
Bisysslor 2015 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av upprättad förteckning över 

personal som har anmält bisyssla för 2015. 

 

På grund av jäv deltar inte Ylva Petterson (M) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

I Skara kommun har personalavdelningen i ett PM den 13 januari 2003 (upp-

daterat den 3 februari 2010) redovisat riktlinjer angående bisysslor för anställda i 

Skara kommun. I dokumentet framgår bland annat att alla arbetstagare en gång 

per år ska lämna uppgift om bisyssla. 

 

Varje förvaltning svarar för att godkända bisysslor förtecknas och anmäls till 

respektive nämnd en gång per år. I förteckningen ska det framgå arbetstagarens 

namn och personnr samt vilken bisyssla arbetstagaren har. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över personal som har anmält bisyssla för 2015 

 

 ________  
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Bun § 107  Dnr 15/268 
 
Lokaler för vuxenutbildningen 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att flytta 

vuxenutbildningen, inklusive SFI, till nya lokaler. 

 

De utbildningar inom vuxenutbildningen som inte berörs av flytten är; 

 Vård- och omsorgsutbildningen 

 Kvalificerad Industriell IT och Automationstekniker 

 Särskild undervisning för vuxna (Invux) 

Yttrande 

Skolområdet Gy/vux ökar sitt elevunderlag. Då verksamheten beräknas ta emot 

fler elever kommer intäkterna att öka och balansera den ökade driftskostnaden. 

 

Del av de, till kommunen, tillskjutna medel för integration beräknas komma barn- 

och utbildningsnämnden till del för att täcka den ökade kostnaden.  

Sammanfattning av ärendet 

Fler lokalytor krävs då elevantalet har ökat kraftigt under 2015, både inom 

gymnasie- och vuxenutbildningen. Behovet av utökad lokalyta bedöms kvarstå 

inom de närmaste två åren. Därefter får en ny lokalöversyn göras i förhållande till 

kommunövergripande lokalläge. 

 

 

 ________  
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Bun § 108   
 
Kommunalt aktivitetsansvar 

Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux, informerar. 

 

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar i åldern 16-20 år som inte 

går på ett nationellt gymnasieprogram. I dagsläget är det cirka 160 ungdomar som 

omfattas, varav cirka 30 ungdomar står helt utan att vara i någon aktivitet. 

 

 

 ________  
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Bun § 109   
 
En väg in 

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef, informerar. 

 

Projektet ”En väg in” startar efter årsskiftet och utgår ifrån Arbetsmarknads-

gruppen. Projektet omfattar ungdomar i åldern 16-24 år som varken studerar eller 

arbetar.  

 

 

 ________  
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Bun § 110   
 
Pedagogisk omsorg 

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef, informerar. 

 

Förutsättningarna för att bedriva pedagogisk omsorg kommer att förändras inom 

Skara tätort i samband med pensionsavgångar under 2016 och 2017. 

 

Ärendet återkommer vid nämndens sammanträde i februari 2016. 

 

 

 ________  
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Bun § 111   
 
Läsårstider 2016/2017 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden justerar läsårstiderna för läsåret 2016/2017. 

 

Elevernas läsår inom grundskola, grundsärskola och gymnasiet (178 dagar) 

 

Hösttermin 2016    Vårtermin 2017 

den 22 augusti – den 22 december  den 9 januari – den 16 juni 

  

Elevernas läsår kommer att kompletteras med fem studiedagar inom ramen för de 

fastställda läsårstiderna samt dag för studenten. Studiedagarna förläggs lika för 

alla verksamheter. 

 

Lärarnas arbetsår inom grundskola, grundsärskola och gymnasiet (194 dagar) 

 

Hösttermin 2016    Vårtermin 2017 

den 15 augusti – den 22 december  den 9 januari – den 22 juni 

 

 

 ________  
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Bun § 112  Dnr 15/137 
 
Delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utförda delegationsbeslut enligt 

förteckning nummer 13/2015. 

 

Bilaga Bun § 112/2015 

 

 ________  

 

 

  



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

FÖRTECKNING Bilaga Bun § 112/2015  

DELEGATIONSBESLUT Dnr  1 (2) 

Nr 13/2015 Bun 15/37  
 

 
 

Delegationsbeslut 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 17 december 2015 

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

129. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Attestförteckning 14/231 

130. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Beslut om avstängning från barnomsorg 15/59 

131. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande kränkande behandling vid 

Valleskolan 

15/90 

132. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande kränkande behandling vid 

Källeskolan 

15/232.4 

133. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande förutsättningar för anmälan till 

Lärarnas ansvarsnämnd 

15/241.3 

134. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande förutsättningar för anmälan till 

Lärarnas ansvarsnämnd 

15/241.4 

135. Maria Jönsson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts 15/243.3 

136. Maria Jönsson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts 15/246 

137. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande elevs skolsituation vid 

Djäkneskolan 

15/247 

138. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut tilläggsbelopp extraordinära 

stödåtgärder 

15/250 

139. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Upphävd avstängning 15/259 

140. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Beslut om avstängning från barnomsorg 15/260 



 

   2 (2) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

141. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Svar på begärd komplettering till 

Arbetsmiljöverket 

14/55 
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Bun § 113  Dnr 15/138 
 
Meddelande 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda meddelande enligt för-

teckning nummer 14/2015. 

 

Bilaga Bun § 113/2015 

 

 ________  

 

  



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

FÖRTECKNING Bilaga Bun § 113/2015  

MEDDELANDELISTA Dnr  1 (3) 

Nr 14/2015 Bun 15/38  
 

 
 
 
  

Meddelandelista 

Sammanställning av anmälda meddelande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 17 december 2015 

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

234. Caroline Frisell Ivarsen, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/1.39 

235. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.10 

236. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.11 

237. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.12 

238. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.13 

239. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.14 

240. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.15 

241. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.16 

242. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.17 

243. Marie Tell, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.18 

244. Marie Tell, 

rektor 

 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/2.19 
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NR FRÅN ÄRENDE DNR 

245. Anna Jonsson, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/3.19 

246. Anna Jonsson, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/3.20 

247. Anna Jonsson, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/3.21 

248. Anneli Ahlm, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/4.28 

249. Anneli Ahlm, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/4.29 

250. Anneli Ahlm, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/4.30 

251. Anneli Ahlm, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/4.31 

252. Anneli Ahlm, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/4.32 

253. Anneli Ahlm, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/4.33 

254. Anneli Ahlm, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/4.34 

255. Anneli Ahlm, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/4.35 

256. Helene Johansson, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/5.9 

257. Helene Johansson, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/5.10 

258. Maria Nyman, 

rektor 

 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/6.10 
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NR FRÅN ÄRENDE DNR 

259. Maria Nyman, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/6.11 

260. Maria Nyman, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/6.18 

261. Maria Nyman, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/6.19 

262. Maria Nyman, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/6.20 

263. Maria Nyman, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/6.21 

264. Maria Nyman, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/6.22 

265. Patrik Ask, 

rektor 

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

15/8.5 

266. Skolverket Beslut statsbidrag karriärsteg för lärare 15/16 15/55.6 

267. Skolverket Beslut statsbidrag omsorg på obekväm tid 2:a 

halvåret 2015 

15/69.6 

268. Skolverket Beslut statsbidrag lärarlyftet hösten 2015 15/91.4 

269. Inspektionen för vård och omsorg Beslut lex Maria 15/229.3 

270. Skolinspektionen Begäran om yttrande elevs skolsituation vid 

Djäkneskolan 

15/247.1 

271. Skolinspektionen Begäran om yttrande elevs skolsituation vid 

Källeskolan 

15/261.1 

272. Folkhälsorådet Protokoll, dat 151202  

273. Kommunala Pensionärs Rådet Protokoll, dat 151126  

274. Skolverket Beslut statsbidrag IB, dat 151208  

 



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (21)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-12-17 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 114   
 
Avslutning 

Sebastian Clausson (S), ordförande tackar ledamöter och personal för det gångna 

året och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Gunnar Sporrong (MP), förste vice ordförande, tillönskar ordförande Sebastian 

Clausson en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

 

 ________  

 

 

 


