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 Diarienummer 

   UN 0009/12 

 

§ 41 

 

Ekonomiuppföljning 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Ekonomisk uppföljning per mars 2012 godkänns. 

 

Sammanfattning 

 

Uppföljning per mars visar på ett samlat överskott på + 3 065 000 kronor för 

utbildningsnämnden. 

 

Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot 

budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas. 

 

1. IKE barnomsorg och grundskola: + 230 000 kronor (helårsprognos + 1 175 000 kronor) 

2. Förskola kooperativ: - 150 000 kronor 

3. Grundskola undervisning: + 700 000 kronor 

4. Gymnasieskola undervisning: - 185 000 kronor 

5. Verksamhetsstöd: - 110 000 kronor sparkrav förvaltningschef (FC) (helår - 445 000 

kronor) 

 

Helårsprognos per april för år 2012 kommer att presenteras för nämnden i juni.  

 

Beslutsunderlag 

 

Ekonomisk uppföljning daterad 11 april 2012 

 

Beslutsexpediering 

KS 
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   UN 0006/12 

 

§ 42 

 

Budget 2013 - Budgetförslag UN april 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

1. Utbildningsnämnden lämnar yrkande till kommunfullmäktige om utökad 

budgetram för 2013 med 10 815 000 kronor 

 

2. Utbildningsnämnden lämnar yrkande till kommunfullmäktige om utökad investe- 

ringsbudget för 2013 med 1 000 000 kronor 

 

Sammanfattning 

 

Arbetet inför beslut om budget 2013 påbörjades av nämnden 8 februari 2012.  

Nämnden diskuterade tillsammans med verksamhetschefer och ekonomer förutsätt- 

ningarna inför årets budgetarbete.  

 

Budgetdirektiv kommer från kommunfullmäktige. Budgetberedningen har haft sitt 

första sammanträde och budgetdirektiv har lämnats.  

 

I juni tar kommunfullmäktige beslut om nämndernas drift- och investeringsramar för 

2013. Dessa budgetramar baseras på ELP (ekonomisk långtidsplan) 2013 men kan 

komma att förändras under vårens budgetprocess. Förändringar kan bero på politiska 

prioriteringar utifrån de övergripande målen, ändrad kapitalkostnad, befolknings-

utveckling, löneökningar eller andra förändringar av de ekonomiska förutsättningarna. 

 

För att budgetberedningen ska kunna lämna sitt förslag till budgetramar måste 

nämnderna senast 30 april beslutat och inkommit med synpunkter på möjligheten att 

klara budget 2013 utifrån budgetramen i ELP.  Om nämnden anser att ytterligare 

resurser behövs måste behov av ökad ram motiveras samt konsekvenserna av en 

oförändrad ram beskrivas.  

 

Nämnden lämnar slutligt budgetförslag, baserad på antagen budgetram, i september. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i november om kommunens budget 2013 

samt ELP 2014-2015. 

 

Nämnden har fått en tillfällig förstärkning i ram med 6 miljoner för 2012 och 6 

miljoner för 2013, riktat till barn i behov av stöd. 

Nämnden önskar få en redovisning av hur verksamheten planerar att använda 

pengarna.  

Nämnden kommer att få en redovisning vid nämndens möte idag. 

 

Forts. 

 

 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6 

 Diarienummer 

   UN 0006/12 

 

§ 42 forts. 

 

Arbetsutskottet beslutade 29 februari 2012 i enlighet med följande: 

1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad utredning kring 

följande: 

Pedagogiska måltider – förskola/grundskola 

IT som pedagogiskt verktyg 

- datorer, läsplattor 

- IT-pedagog 

- Strategisk plan för IT 

Legitimationskravet 

2. Arbetsutskottet uttalar att förvaltningen inte ska lägga tid på att ta fram förslag 

som kan innebära försämringar av nyckeltalen för grundskolan, då detta enligt 

arbetsutskottet är ett ”fredat” område.  

 

Diskussionerna fortsatte vid nämndens möte 14 mars samt vid arbetsutskottet 4 april.  

Till arbetsutskottets möte lämnade förvaltningen ett arbetsmaterial med förslag till en 

budget i balans samt en sammanställning med behov som nämnden har att ta 

ställning till. Förvaltningen har lämnat förslag till prioritering av behoven. 

 

Arbetsutskottet 4 april beslutade enligt följande: 

1. Arbetsutskottet bifaller förslag till budget på ram, förslag till investeringsbudget 

samt yrkande enligt åtgärdslistan om 5 560 000 kronor. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att lägga ett parallellt förslag med samma åtgärdslista 

som grund, där kostnadsökningarna presenteras som nyckeltalsökning viktat med 

socioekonomiska faktorer. Listans innehåll ska presenteras som motivering. 

 

När det gäller arbetsutskottets beslut punkt 2 kommer förvaltningen att arbeta vidare 

med detta inför nämndens beslut om budget 2013 i september.  

 

Till nämndens möte idag har underlaget reviderats samt kompletterats med konsekvens-

analyser samt en tjänsteskrivelse.  

 

Förvaltningen föreslår nu nämnden besluta i enlighet med följande: 

1. Utbildningsnämnden lämnar yrkande till kommunfullmäktige om utökad 

budgetram för 2013 med 5 815 000 kronor 

2. Utbildningsnämnden lämnar yrkande till kommunfullmäktige om utökad investerings- 

budget för 2013 med 1 000 000 kronor 

 

 

 

 

 

 

Forts. 
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   UN 0006/12 

 

§ 42 forts. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2012 

Arbetsutskottets protokoll 4 april 2012 § 20 

Utbildningsnämndens protokoll 14 mars 2012 § 25  

Arbetsutskottets protokoll 29 februari 2012 § 17 

Anteckningar daterade 9 februari 2012 

 

Yrkande 

 

Marie Mill (SRD): Nämnden begär ytterligare 5 miljoner i utökad budgetram med 

följande motivering: Färre elever per undervisande lärare, d.v.s. förändring av 

nyckeltalet motsvarande en höjning av budgetramen med 5 miljoner kronor.  

 

Conny Englund (V), Stina Michelsson (S): Bifall till förvaltningens förslag punkt 1-2 

 

Leif Persson (S): Avslag till Marie Mills yrkande  

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Conny Englunds yrkande. 

Hon finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ajournering begärs och verkställs. Ärendet återupptas efter fika. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande. Hon 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till avslag till yrkandet 

Nej-röst till bifall till yrkande  

 

Omröstningsresultat 

 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar nämnden att bifalla Marie Mills yrkande. Se 

även bifogat omröstningsprotokoll. 

 

Reservation 

 

Conny Englund (V), Leif Persson (S), Stina Michelsson (S), Anne Hamrén (S) 

Beslutsexpediering: KS/KF 
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   UN 0004/12 

 

§ 43 

 

Kvalitetsuppföljning 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Som en del i nämndens interna kontroll kommer någon form av 

kvalitetsuppföljning att göras vid varje nämnd. Nämnden kommer att få en 

fördjupad uppföljning av verksamheternas arbete. Ämnet för dagens 

kvalitetsuppföljning är följande: 

 

Fördelning av tilläggsbudget 2012 

Nämnden har fått en tillfällig förstärkning i ram med 6 miljoner för 2012 och 6 

miljoner för 2013, riktat till tidiga insatser till barn i behov av stöd. Nämnden får 

idag en redovisning av hur verksamheten planerar att använda pengarna 2012. 

 

Inom följande områden kommer insatser att göras: 

Modersmål/Studiehandledning/Sva 

Specialpedagoger förskola/grundskola 

Pedagogisk resurs samt pedagogiskt IT-stöd 

Genuspedagoger 

Fortbildning 

 

Briefingar hålls för att öka ledamöternas kunskap om verksamheterna.  

Ämnet för dagens briefing är följande:   

 

Kostnadsanalys förskoleverksamheterna 

Analysen gäller förskoleverksamheterna: 

Förskola 

- kommunal regi 

- enskild regi 

Pedagogisk omsorg 

Öppen förskola 
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§ 44 

 

Fråga nämnden 
 

Under punkten "Fråga nämnden" ges medborgare möjlighet att direkt ställa en 

fråga till nämndens elva ledamöter. 

Frågan får inte vara av individuell art eller handla om enskilda ärenden då 

sammanträdena är öppna för allmänheten. 

Frågan kan även vara ställd som en idé, förslag eller "tips" till nämnden. Syftet 

med inslaget är att ytterligare öka möjligheten för dialog mellan medborgare och 

nämnd. 

 

Ingen fråga ställs. 
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§ 45 

 

Industriprogrammet till f.d. Fordonsprogrammets lokaler  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

Nämnden beslutar i efterhand i enlighet med arbetsutskottets förslag, 2012-04-04, och 

kommunstyrelsens beslut, 2012-04-05.  

 

1. Projektering och upphandling av ombyggnad av L-huset på Naturbruk för 

industriprogrammet genomförs omgående. 

 

2. Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är genomförd. 

 
Sammanfattning 

 

Behovet av nya lokaler för Industriprogrammet är väldokumenterat. Rektor Johnny 

Holmgren har i skrivelse daterad 2011-04-15, beskrivit de faktorer som motiverar en 

flytt. I sin skrivelse redogör han för nio punkter som är av betydelse för ärendet. 

 

Främsta orsaken för en flytt av Industriprogrammet är arbetsmiljön på plåt och 

svetssidan. 

Nuvarande lokaler uppfyller inte de arbetsmiljökrav som finns för den här typen av 

verksamhet. Lokalen är begränsad till endast sju svetsbås, ventilationen är för dålig när 

flera elever arbetar samtidigt. Det innebär att verkstadsporten måste öppnas oberoende 

av årstid. 

Gasflaskorna måste förvaras inne i lokalen på vagnar, vilket vid händelse av brand utgör 

en stor olycksfara och explosionsrisk. 

 

En annan viktig orsak är att Teknikcollegecertifieringen förnyas efter tre år då Industri- 

kommittén kommer till skolan för uppföljning och revision. Uppfyller vi då inte de krav 

som ställts dras certifieringen in. En viktig del i Industrikommitténs värdering och 

förändringskrav under pågående treårscykel är bl.a. förändring av nuvarande lokaler 

avseende svetsavdelningen. Om nya lokaler färdigställs kan vi också satsa på 

vuxenutbildningen. Vi kan ta in vuxenelever på både plåt och svets samt skärande 

bearbetning. För närvarande kan vi maximalt ta in tre till fyra elever, varför det just nu 

är kö till framförallt svetsutbildningen. 

 

Vid en träff med Närljus, representanter för företagarna, företrädare för skolan samt 

politiker från utbildningsnämnden, 2011-11-09, beskrev företagarrepresentanterna sin 

syn på Teknikcollege och de behov de har av framtida kompetenta medarbetare. De 

betonade vikten av kommunens Industriprogram och att det är där deras bas för 

rekrytering finns. Utan återcertifiering tappar Slottegymnasiet sin nuvarande viktiga 

position som en viktig komponent i företagsutvecklingen i kommunen. 
 

Forts. 
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§ 45 forts. 

 

Frågan har diskuterats vid flera tillfällen i utbildningsnämnden. Den har funnits med på 

den s.k. 16-punktslistan kring framförallt investeringar. Presidiet har tidigare varit 

överens om att inte skicka vidare enskilda ärenden utan avvakta ett beslut om vilka av 

de 16 punkterna som skall prioriteras. Av olika anledningar har hanteringen försenats, 

men vi ser det nu som angeläget att detta ärende går vidare för beslut. 

 

Arbetsutskottet 4 april lämnade förslag till beslut till nämnden idag, paragrafen 

justerades omedelbart och skickas vidare för att hantering inför beslut i 

kommunstyrelsen om projektering och upphandling. Kommunstyrelsen beslutade 5 april 

i enlighet med arbetsutskottets förslag. Nämnden idag fattar beslut i efterskott.  

 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Projektering och upphandling av ombyggnad av L-huset på Naturbruk för 

industriprogrammet genomförs omgående. 

2. Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är genomförd. 

 
Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012 § 137 

Arbetsutskottets protokoll 4 april 2012 § 22 

Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2012 

 

Yrkande 

 

Conny Englund (C), Marie Mill (SRD): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut  

 

Beslutsexpediering 

KS 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 Diarienummer 
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§ 46 

 

Långtidsplan förskola/skola 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden beslutar i enlighet med följande: 

 
Punkt 1  Fördjupad utredning ang. flytt av Ramsjö förskola in i Ramsjö skola Utreds inte 

Punkt 2 Fördjupad utredning ang. flytt av Nybo skola till Öjeskolan Utreds inte 

Punkt 3 Fördjupad utredning ang. flytt av Hybo skola till Stenhamreskolan Utreds inte 

Punkt 4 Fördjupad utredning ang. flytt av verksamheten från UC-huset till Slottgymnasiet 

samt ansvar för Slottegymnasiets aula 

Utreds 

Punkt 5 Fördjupad utredning ang. flytt av Los förskola in i Los skola Diskussionen 

fortsätter 

Punkt 6 Flytt av IN (Industriprogrammet) till fordonsprogrammets f.d. lokaler Beslut har redan 

fattats 

Punkt 7 Utredning ang. uppsägning av hyresavtal för ”Röda Gården” Utreds 

Punkt 8 Fördjupad utredning ang. användningen av IN:s (Industriprogrammet) nuvarande 

lokaler 

Hanteras tills. med 

punkt 4 

Punkt 9 Investering för att genomföra om och tillbyggnad av Bofinkens förskola Utreds  

presenteras i maj 

Punkt 10 Investering för att genomföra om och tillbyggnad av H-huset Gärdeåsskolan Utreds  

presenteras i maj  

Punkt 11 Fördjupad utredning ang. utökning av antalet förskoleplatser i Tallåsen Utreds 

Punkt 12 Fördjupad utredning ang. utökning av antalet platser i Ljusdals elevboende för 

högstadieeleverna från Los och Ramsjö 

Utreds inte 

Punkt 13 Fördjupad utredning ang. flytt av högstadiet på Stenhamreskolan till UC-huset Utreds inte 

Punkt 14 Utreda hur 8 gymnasieprogram i egen regi påverkar servicenivå och kostnader Utreds inte 

Punkt 15 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om anslag för nattöppen 

barnomsorg med 450 000 kronor 

Redan utrett 

(ingår i ärendet - 

budget 2013) 

Punkt 16 Utreda hur pedagogisk omsorg i egen regi påverkar servicenivå och kostnader Utreds  

 

Sammanfattning 

 

Tidigare utbildningschef har lämnat förslag till inriktningsbeslut angående 

förändring inom förskola och skola. Utbildningschefen föreslår nämnden besluta 

att föreslagna uppdrag (16 utredningsuppdrag) skickas vidare för beslut i 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

Utbildningsnämnden beslutade 8 februari 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att 

utreda fem av punkterna innan de skickas vidare till kommunfullmäktige. 

 

De resterande punkterna hänvisades till beredningen.  

 

Tf. förvaltningschef har nu lämnat en lägesrapport med en beskrivning punkt för 

punkt hur status för de 16 punkterna är just nu. Efter diskussion i nämnden 

kommer förvaltningen att hantera frågan mer konkret. 

Forts. 
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§ 46 forts. 

 

Beslutsunderlag 

 

Lägesrapport daterad 11 april 2012 

Utbildningsnämndens protokoll 8 februari 2012 § 9 

Skrivelse från ledamot daterad 8 februari 2012 

Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2011 

 

Yrkande 

 

Conny Englund (V): Punkt 5 utreds inte. 

 

Ingrid Olsson (C): Bifall till Conny Englunds yrkande.  

 

Mia Sparrow (FP): Punkt 5 - diskussionerna fortsätter.  

Punkt 7 utreds.   

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande frågar nämnden hur varje punkt 1-16 ska hanteras.  

 

Ordförande ställer Conny Englunds yrkande punkt 5 mot Mia Sparrows yrkande 

punkt 5 . Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med Mia Sparrows yrkande.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mia Sparrows yrkande 

punkt 7. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

Reservation  

 

Conny Englund (V), Ingrid Olsson (C) reserverar sig mot nämndens beslut punkt 5. 

 

Beslutsexpediering 

Verksamheterna inom utbildningsnämndens ansvarsområde 

KS – för kännedom 
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§ 47 

 

Utvärdering av förvaltningsorganisation inom utbildningsförvaltningen.  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla konsult för att dels genomföra 

utvärdering av förvaltningsorganisationen inom utbildningsförvaltningen i 

enlighet med beslut i utbildningsnämnden 2011-12-14, § 122, samt dels 

föreslå en struktur för förvaltningens ledningsorganisation. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att formulera ett uppdrag utifrån utbildnings-

nämndens intentioner. 

3. Den utvärdering som skall göras kring administrationen på Slottegymnasiet/ 

Utvecklingscentrum skall samordnas med utvärderingen av lednings-

organisationen. 

4. Administrationen kring förvaltning och övrig ledningsresurs skall ingå i uppdraget. 

5. Medel för utvärderingen avsätts ur budget för verksamhetschef Slotte-

gymnasiet/ Utvecklingscentrum. 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden beslutade i samband med budgetbeslutet, 2011-12-14, § 122, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera förvaltningsorganisationen såväl 

utifrån ekonomiskt som effektiviteten/samarbetet samt samarbetet mellan de olika 

rektorsområdena. Speciellt fokus skall vara på ledningsorganisationen. 

 

Sedan detta beslut togs har stora förändringar skett. Dåvarande förvaltningschef 

har slutat och en ny tf förvaltningschef anställdes den 14 februari. Sedan tidigare 

tjänsteskrivelse har nu ytterligare förändringar skett. Verksamhetschef Sture Löf 

har meddelat att han kommer att sluta sin anställning. Förvaltningen förbereder 

därför en anpassning av ledningsstrukturen på Slottegymnasiet och Utvecklings-

centrum för att verksamheten skall fungera i avvaktan på en utvärdering av 

organisationen.  

 

I och med den uppkomna situationen på Slottegymnasiet och Utvecklingscentrum, 

finns det anledning att avvakta en återbesättning av verksamhetschef till dess 

utvärderingen genomförts. För att den skall komma igång snabbt behöver förvalt-

ningen få i uppdrag att upphandla konsult som kan genomföra utvärderingen och 

även lägga ett förslag till organisation av förvaltningens ledningsstruktur. 

Förvaltningen behöver också få ett uppdrag att formulera uppdraget utifrån 

utbildningsnämndens intentioner. 

 

Forts. 
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   UN 0011/12 

 

§ 47 forts. 

 

Det är också viktigt att utredningen tar i beaktande de förändringar som skett på 

förvaltningen i samband med den nya förvaltningsorganisationen inom hela 

kommunen. Dessa förändringar har också påverkan på ledningsorganisationen. 

 

Malin Fundin på utredningsenheten, står just i begrepp att starta en utvärdering 

och översyn av administrationen på Slottegymnasiet och Utvecklingscentrum. Det 

är viktigt att detta arbete samordnas med och görs samtidigt som utvärderingen av 

ledningsorganisationen. Eventuella behov utifrån arbetsmiljösynpunkt löses 

tillfälligt i avvaktan på ny organisation.  

 

För att finansiera utvärderingen föreslår förvaltningschefen att man avsätter medel 

ur resursen för verksamhetschef Slottegymnasiet/Utvecklingscentrum.  

 

Arbetsutskottet 4 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla konsult för att dels genomföra 

utvärdering av förvaltningsorganisationen inom utbildningsförvaltningen i 

enlighet med beslut i utbildningsnämnden 2011-12-14, § 122, samt dels 

föreslå en struktur för förvaltningens ledningsorganisation. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att formulera ett uppdrag utifrån utbildnings-

nämndens intentioner. 

3. Den utvärdering som skall göras kring administrationen på Slottegymnasiet/ 

Utvecklingscentrum skall samordnas med utvärderingen av ledningsorganisa-

tionen. 

4. Administrationen kring förvaltning och övrig ledningsresurs skall ingå i uppdraget. 

5. Medel för utvärderingen avsätts ur budget för verksamhetschef Slottegymnasiet/ 

Utvecklingscentrum. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 4 april 2012 § 26 

Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2012 

 

Yrkande 

 

Stina Michelsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons yrkande. Hon 

finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

 

Beslutsexpediering: Verksamheterna inom utbildningsnämndens ansvarsområde 
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   UN 0002/12 

 

§ 48 

 

Växelvis boende i två kommuner 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn folkbokförda i annan kommun ska tas emot på våra förskolor om 

vårdnadshavare boende i Ljusdals kommun så önskar. 

 

2. Finansieras inom utbildningsförvaltningens ramar. 

 

3. För barn folkbokförda i Ljusdals kommun med andra föräldern boende i annan 

kommun ersätter Ljusdal den andra kommunen med ett halvt bidrag. 

 

4. Ordförande får i uppdrag att skriva ett politiskt brev i ärendet till Hudiksvall 

och Bollnäs kommun 

 

Sammanfattning 

 

De förskolebarn som har sina föräldrar boende i olika kommuner riskerar att inte 

kunna bo hos den förälder som är boende i Ljusdals kommun om barnet är 

folkbokfört i den andra förälderns hemkommun. 

 

Barn har rätt till båda sina föräldrar, men tyvärr har kommunen inte stöd av det i 

skollagen och/eller förarbetet till denna. I skollagen Kap. 8 13 § står ”Ett barn har 

rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 

hemkommunen, om barnet med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda 

skäl att gå i den kommunens förskola.” I propositionen, 2009/10:165, som är 

förarbete till skollagen står i motsvarande kapitel och paragraf . ”Bestämmelsen 

innebär dock inte att barn som bor växelvis hos föräldrar i olika kommuner ska 

erbjudas att växelvis gå i de olika kommunernas förskolor.” I de flesta fall är 

barnet folkbokfört på moderns adress, vilket medför att förutom barnen är det 

deras pappor som drar det kortaste strået. 

 

Under hösten och nu i januari visar det sig att en stadsdelsförvaltning i Stockholm 

samt Hudiksvalls kommun vägrar betala ett halvt bidrag för barn vars pappor sökt 

plats i Ljusdals kommun. I nuläget låter utbildningsförvaltningen barnen vara 

inskrivna på förskola i kommunen, och avstår därmed en summa om 5 100 kr per 

månad och barn eftersom förvaltningens anser det viktigt att barnen får tillgång 

till båda sina föräldrar.  

 

Arbetsutskottet 4 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

1. Barn folkbokförda i annan kommun ska tas emot på våra förskolor om vårdnadshavare 

boende i Ljusdals kommun så önskar. 

2. Finansieras inom utbildningsförvaltningens ramar. 

Forts. 
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 Diarienummer 

   UN 0002/12 

 

§ 48 forts. 

 

3. För barn folkbokförda i Ljusdals kommun med andra föräldern boende i annan kommun 

ersätter Ljusdal den andra kommunen med ett halvt bidrag. 

4. Ordförande får i uppdrag att skriva ett politiskt brev i ärendet till Hudiksvall och Bollnäs 

kommun 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 4 april 2012 § 24 

Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2012 

 

Yrkande 

 

Marie Mill (SRD), Anne Hamrén (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill och Anne Hamréns 

yrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Beslutsexpediering 

Berörda verksamheter 

Hudiksvalls kommun 

Bollnäs kommun 
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§ 49 

 

Utredning av möjligheten att kinesiska och arabiska erbjuds som 
moderna språk, språkval från årskurs 7 
 

Utbildningsnämndens förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. Kinesiska och arabiska som moderna språk ska i nuläget inte erbjudas i Ljusdals 

kommuns skolor. 

Sammanfattning 

 

I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 

den 10 juni 2009 finns förslag om att elever ska erbjudas undervisning i kinesiska 

och arabiska.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2011 att möjligheten att erbjuda kinesiska 

och arabiska som moderna språk, språkval från årskurs 7, ska utredas. 

När utredningen presenterades i kommunstyrelsen, 2012-01-12 § 8, beslutades att 

notera informationen till protokollet och hänskjuta utredningen till utbildnings-

nämnden. 

 

I utredningen framgår att möjligheten att rekrytera lärare till kinesiska och 

arabiska bör finnas enligt rektorer ansvariga för årskurs 7-9. Skulle inte lärare 

finnas att tillgå, kan inte språkkurserna genomföras. Det går att undervisa via länk 

från språkskolan i Uppsala, läraren i arabiska är behörig, men inte läraren i 

kinesiska. Ska undervisning i språken ske är samverkan mellan 7-9 skolorna 

önskvärd då det troligtvis kommer att handla om små grupper. Lokaler för 

undervisning finns på skolorna. 

 

Förvaltningschefen påpekar att han i kontakter med skolinspektionen fått beskedet 

att de ser mycket restriktivt på distansundervisning. Regeringen har tillsatt en 

utredning som kommer med klarläggande kring hur man ska se på distansunder-

visning i november. 

   

Kostnad första året för de två språken är cirka 189 000 kronor, fullt utbyggt i 

grundskolan, det vill säga undervisning från år 7-9 är cirka 567 000 kronor.  

 

I dagsläget finns inte den ekonomiska förutsättningen i utbildningsnämndens 

budget. För att finansiera språken var förre utbildningschefens åsikt att 

utbildningsnämnden måste söka täckning för den utökade kostnaden hos 

kommunstyrelsen. 

 
Forts. 
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   UN 0017/12 

 

§ 49 forts. 

 

Sammantaget gör förvaltningschefen bedömningen att det i nuläget inte bör 

erbjudas kinesiska och arabiska som moderna språk i Ljusdals kommuns skolor. 

 

Arbetsutskottet 4 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Kinesiska och arabiska som moderna språk ska i nuläget inte erbjudas i Ljusdals 

kommuns skolor. 

Arbetsutskottet beslutade att tidigare underlag där det framgår vad eleverna anser om 

förslaget skickas ut till ledamöterna.  

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 4 april 2012 § 23 

Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2012 

Utredning daterad 30 september 2011 

 

Beslutsexpediering 

KS 
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   UN 0046/12 

 

§ 50 

 

Resursfördelningsmodell gymnasieskola - utvärdering 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Gymnasieskolans resursfördelningsmodell utvärderas våren 2013 

Sammanfattning 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 31 augusti 2010 att införa en ny resurs-

fördelningsmodell för gymnasieskolan från och med budgetåret 2011. Nämnden 

beslutade att en utvärdering skulle ske i mars 2012. Införandet av den nya modellen 

försenades och modellen började användas från och med hösten 2011.   

 

Den nya resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan syftar till att tydliggöra 

kostnaden för erbjudande och drift av olika gymnasieprogram. Tidigare modell har 

baserats huvudsakligen på elevantal, vilket kan vara missvisande då flera kostnader, 

t.ex. lokaler, utrustning och lärares undervisningstid inte är direkt proportionerlig 

mot antalet elever. Även om elevantalet förändras från år till år kan inte lokaler och 

utrustning anpassas till detta lika snabbt. Kostnaden för lärares undervisningstid är 

mer beroende av klasstorlekar och antal klasser, än av det exakta antalet elever.  

 

En fördel med den resursfördelningsmodell som nu införts i Ljusdals kommun är 

således att den tydliggör för beslutsfattare vad det kostar att erbjuda och driva olika 

program i gymnasieskolan. Det blir lättare att besluta om en korrekt budget. En 

nackdel med modellen kan vara att det inte direkt blir lika tydligt vad varje elev 

kostar i jämförelse med elevkostnaden i andra kommuner. Det senare kan givetvis 

också beräknas och jämföras då en utvärdering genomförs. 

 

En viktig faktor då modellen ska utvärderas är hur elever fördelats på 

gymnasieprogrammens inriktningar under läsår 2 och 3. Om hänsyn ska tas till att de 

elever som genomgåt gymnasiets tre år inom ramen för den nya modellen kan en 

sådan utvärdering göras först hösten 2014. Det första år modellen används hela året 

är således 2012. Det är av stor vikt att följa upp hur modellen fungerar, och en 

utvärdering som ändå ger viss kunskap om modellens funktion borde kunna göras 

2013, då modellen används ett helt budgetår.  

 

Därför föreslås att utbildningsnämnden beslutar om att utvärdera gymnasieskolans 

resursfördelningsmodell under våren 2013.              

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2012 

 

Beslutsexpediering: Slottegymnasiet 
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   UN 0139/11 

 

§ 51 

 

Remiss. Handlingsprogram för skydd mot olyckor för samråd. 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har inget att erinra mot det reviderade förslaget till 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Sammanfattning 

 
Räddningstjänsten har översänt ett handlingsprogram till kommunens politiska 

nämnder, angränsande kommuner, länsstyrelsen i Gävleborgs län, med flera för 

samråd. 

 

Det reviderade handlingsprogrammet är utarbetat av räddningstjänsten i Ljusdals 

kommuns för att vara ett styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor. Den 

beskriver den politiska viljan när det gäller olycksförebyggande och skade-

begränsande arbete samt med vilken förmåga och med vilka resurser kommunen har 

för att upprätthålla en effektiv räddningstjänst. Avsnittet om att förebygga olyckor 

kommer efterhand som handlingsprogrammet förändras att bli mer omfattande, såväl 

för kommunen, företag som för enskilda medborgare. Det olycksförebyggande 

arbetet i Ljusdals kommun bör i framtiden vara mer systematiskt och ske 

tvärsektoriellt där samtliga kommunala bolag och förvaltningar deltar.  

Informationsenheten har till uppdrag att sprida information till allmänheten. Det 

innebär bl.a. att detta handlingsprogram kommer till allmänhetens kännedom t.ex. 

genom kommunens hemsida samt i tryckt version för den som önskar. 

 

Förvaltningschefens ledningsgrupp har berett frågan och anser att utbildnings-

nämnden bör besluta att man inte har något att erinra mot förslaget. 

 

Arbetsutskottet 4 april föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

1. Utbildningsnämnden har inget att erinra mot det reviderade förslaget till 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 4 april 2012 § 25 

Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2012 

 

Beslutsexpediering 

KS 

Räddningstjänsten  
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   UN 0095/11 

 

§ 52 

 

Remiss. Kostpolicy 
 

Utbildningsnämndens föreslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Den omarbetade kostpolicyn antas 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2011-08-31, att den inte hade något 

att erinra mot förslaget till kostpolicy. Verksamhetschefen för förskola/grundskola, 

har arbetat tillsammans med kommunens kostchef under framtagandet av policyn. 

 

Därefter har kommunstyrelsen beslutat, 2011-12-01, § 320, att förslaget till 

kostpolicy skulle återremitteras för omarbetning och komplettering med avsnitt om 

kravmärkt, rättvisemärkt, GMO och djurrätt. Därefter skulle kommunstyrelsen sända 

den omarbetade policyn på remiss till utbildningsnämnden. En omarbetad policy har 

nu remitterats till utbildningsnämnden. 

 

Förvaltningens ledningsgrupp konstaterar att dessa kompletteringar är gjorda och 

bedömer att policyn nu kan antas. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2012 

 

Beslutsexpediering 

KS 
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   UN 0026/12 

 

§ 53 

 

Ansökan från Insatsen 2274 AB (under namnändring till Friskolan Nytorp 
AB) om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 
Bollnäs kommun 
 

Sammanfattning 

 

Ärendet utgår. 

Motiveringen är att det kommit ett beslut, daterat 5 april 2012, från Skolinspektionen om 

godkännande av Naturlära i Hälsingland AB som huvudman för en naturbruksutbildning i 

Bollnäs kommun.  

Därmed anser förvaltningschefen att det är onödigt att lämna yttrande över ansökan från 

annan huvudman om att få starta motsvarande utbildning.  
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   UN 0028/11 

 

§ 54 

 

Revidering delegeringsordning  
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Punkten 7.3 i utbildningsnämndens delegeringsordning ändras till:  

Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 10:24, 26-28, 19:12, 13.  

Delegat rektor 

 

Sammanfattning 
 

Det finns en otydlighet i nuvarande delegeringsordning gällande mottagande av elev 

från annan kommun. I punkten 7.9 framgår att verksamhetschef förskola/grundskola 

är delegat gällande beslut om att ta emot barn i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola enligt SL 9:13, 10:25, 11:25. I punkten 7.3 framgår att rektor är 

delegat gällande samma paragrafer i skollagen. 

 

Skollagen 10:25 reglerar elevs rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av 

en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med 

hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens 

grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan 

elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun. Ett sådant beslut kan 

överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Det är alltså viktigt att ett sådant 

beslut hanteras av en person i kommunen så att besluten får en likvärdig behandling. 

Därför är det enligt gällande delegeringsordning verksamhetschefen förskola/ 

grundskola som är delegat. 

 

Av misstag har 10:25 också kommit med under övriga delar som beskriver att en 

kommun även i andra fall får ta emot en elev från en annan kommun i sin grundskola 

efter önskemål av elevens vårdnadshavare. Detta beslut kan inte överklagas och det 

är därför naturligt att det är rektor som tar beslut utifrån hur situationen är på den 

mottagande skolan. 

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

1. Punkten 7.3 i utbildningsnämndens delegeringsordning ändras till:  

Beslut om mottagande av elev från annan kommun, SL 10:24, 26-28, 19:12, 13.  

Delegat rektor 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 18 april 2012 
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   UN 0002/11 

 

§ 55 

 

SKOS-arbetet - Rapport 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden får en rapport från det så kallade SKOS-arbetet, ett samarbete mellan 

utbildningsnämnden och omsorgsnämnden (SKOS = Skola och Omsorg i Samarbete). 
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§ 56 

 

Power Week - information 
 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av informationen 

 

Sammanfattning 

 

Tf. förvaltningschef informerar om upplägg för den s.k. Power Week som just nu pågår samt 

skolornas medverkan under veckan. 
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   UN 0005/12 

 

§ 57 

 

Delegeringsbeslut 2012 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden har tagit del av redovisningen 

 

Sammanfattning 

 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och 

tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall 

redovisas till nämnden. 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade 

hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas 

vid varje nämndssammanträde.  

 

Beslut inkomna under tiden 3 mars – 11 april 2012 redovisas. 

 

FÖRSKOLEÄRENDEN 

 

Förtur till förskola. Punkt 5.2 i delegeringsordning 

Beslut av förskolechef Ljusdal centrala barnomsorg 2012-03-09. Dnr UN 5/12. 

Utökad tid beviljas.  

 

Avgiftsbefrielse. Punkt 5.3 i delegeringsordning  

Beslut av tf. förvaltningschef 2012-04-05. Dnr 5/12 

Avgiftsbefrielse beviljas 

 

Placering av barn i förskola. Punkt 5.1 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo under tiden 2012-02-28--2012-04-02. 

Dnr. UN 5/12 

Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde under tiden 2012-01-02--2012-01-10. 

Dnr. UN 5/12 

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg under januari-februari månad. 

Dnr. UN 5/12 

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg under tiden 2012-02-13--2012-04-02. 

Dnr 5/12 

Beslut av förskolechef Ljusdals centrala barnomsorg under tiden 2012-03-14--2012-04-16. 

Dnr. 5/12 

 

Placering av barn på fritidshem. Punkt 6.1 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2012-01-26. Dnr. UN 5/12 

Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2012-02-01. Dnr. UN 5/12 

 

Forts. 
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   UN 0005/12 

 

§ 57 forts. 

 

GRUNDSKOLEÄRENDEN 

 

Fastställande av läsårstider. Punkt 7.1 i delegeringsordning 

Beslut av förvaltningschef 

 

Mottagande av elev från annan kommun. Punkt 7.3 i delegeringsordning 

Beslut av rektor Intraprenad Hybo-Ämbarbo under tiden 2012-03-12-2012-03-19  

(4 elever). Dnr. UN 5/12 

 

Beslut av rektor Järvsö utbildningsområde 2012 03-30 (1 elev). Dnr. UN 5/12  
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§ 58 

 

Meddelanden 
 

Utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Nämnden godkänner uppföljningsrapporten av tillsynsbesök hösten 2011 i fristående 

förskolor och fritidshem. 

 

2. Nämnden har tagit del av meddelandena  

 

Sammanfattning 

 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade 

hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas 

vid varje nämndssammanträde. 

 

Nämndens ledamöter har delgetts en skriftlig uppföljning av tillsynsbesök hösten 2011 i 

fristående förskolor och fritidshem.  

 

I övrigt har följande meddelanden delgetts nämndens ledamöter: 

 

Polismyndigheten 

Anmälan om skadegörelse/klotter – Färila skola 

 

Region Gävleborg – Ändringsbeslut  

Förlängning av projektet Hälsinge Yrkeshögskola 

 

Projektet förlängs. Slutdatum för projektet är 2012-12-31. 

Datum för slutrapportering är 2013-03-31 

 

Arbetsmiljöverket meddelar 7 mars 2012 

Information om avslutat ärende – Inspektion av förskolan Los 

 

I ett inspektionsmeddelande den 19 augusti 2011 ställde Arbetsmiljöverket krav mot 

er att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. 

Efter inkommet svar och uppföljningsbesök har Arbetsmiljöverket konstaterat att ni 

nu uppfyller kraven. Vi har därför avslutat ärendet. 

 

Remiss: dnr 32-2012:551 

SUH Innovation AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Bollnäs kommun fr.o.m. läsåret 

2013/14. 

 

Forts. 
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§ 58 forts. 

 

Remiss: dnr 32-2012:890 

Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Härjedalens 

kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. 

 

MBL-brott 

Utbildningsnämndens ersättare Fredrik Röjd har ställt ett antal frågor som rör 

MBL-brott. 

 

Fredrik Röjds frågor och ordförandes svar har bifogats i kallelsen till nämndens 

möte idag.  

 

Ansökan om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsa 2012 

Ansökan har skickats in till Skolverket. 

 

Cirkulär 12:09 från Sveriges kommuner och landsting  

Kommunens mottagande av betygshandlingar från friskolor 

 

Delegationsbeslut från Miljöenheten daterat 2012-04-03 

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 

 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) 

och enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, att 

registrera följande anläggning: S-huset Pedagogisk omsorg, Stenhamreskolan  

 

Kommunstyrelsen beslutar 5 april 2012 § 137 

Industriprogrammet till f.d. Fordonsprogrammets lokaler 

 

1. Projektering och upphandling av ombyggnad av L-huset på Naturbruk för 

industriprogrammet genomförs omgående 

2. Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandling är genomförd 

 

Skolinspektionen beslutar 5 april 2012 

Begäran om omprövning av Skolinspektionens beslut gällande ansökan om 

godkännande av Naturlära i Hälsingland AB som huvudman för gymnasieskola i 

Bollnäs kommun. 

 

Skolinspektionen beslutar: 

Med ändring av beslut den 28 oktober 2011 godkänner Skolinspektionen med stöd 

av 2 kap. 5 § skollagen Naturlära i Hälsingland AB som huvudman för 

gymnasieskola avseende Naturbruksprogrammet med inriktningarna Lantbruk och 

Djur vid den fristående gymnasieskolan Hälsinglands Naturbruksgymnasium i 

Bollnäs kommun. 

Godkännandet gäller för utbildning som startar efter den 30 juni 2012. 
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§ 59 

 

Övriga frågor och information 
 

Nämnden har beslutat (25 januari 2012) att det ska finnas en punkt kallad ”Övriga 

frågor” på dagordningen. Ledamöterna kan anmäla att de vill ta upp en övrig fråga 

samt efterfråga information. Tjänstemän har även möjlighet att lämna aktuell 

information.  

 

Följande frågor och information tas upp: 

 

Kravprofil inför rekrytering av ny förvaltningschef 

En kravprofil har antagits av kommunstyrelsen. Kravprofilen delas ut till 

ledamöterna.  

 

Projektet ”Hela Sverige ska leva – Små skolor i utveckling” - startseminarium 

Ramsjö skola kommer att delta i projektet. En inbjudan till seminariet har kommit till 

nämndens ledamot Conny Englund. Han kommer att närvara vid startseminariet den 

24-25 april. 

 

I nämndens delegeringsordning framgår att arbetsutskottet ska besluta om deltagande 

i kurser och konferenser för ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden.  

Arbetsutskottet 9 maj beslutar om Conny Englunds medverkan i efterhand. 

 

Verksamhetschef gymnasieskola/vuxenutbildning 

Verksamhetschefen för gymnasieskola/vuxenutbildning, Sture Löf, har meddelat att 

han kommer att sluta sin anställning. Förvaltningen förbereder därför en anpassning 

av ledningsstrukturen på Slottegymnasiet och Utvecklingscentrum för att verksam-

heten skall fungera i avvaktan på den utvärdering av förvaltningsorganisationen som 

utbildningsnämnden beslutat om ska genomföras. Det finns anledning att avvakta en 

återbesättning av verksamhetschef till dess utvärderingen genomförts. 

 

Tf. förvaltningschef informerar om hur ledningsstrukturen kommer att se ut resten av 

läsåret samt även inför nästkommande läsår. 

 

Tf. förvaltningschef kommer att ha huvudansvaret och vara chef för rektorerna på 

Slottegymnasiet och Utvecklingscentrum. 

 

Sture Löf kommer att sluta sin anställning 30 april.  

 

Nämndens ledamot Maria Troedsson (M) ställer följande frågor:  

Nämnden har beslutat att det ska finnas nattöppen barnomsorg. Sådan verksamhet 

finns inom området Hybo-Ämbarbo som idag drivs som intraprenad. 

 

Forts. 
 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Utbildningsnämnden 2012-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 

 Diarienummer 

     

 

§ 59 forts. 

 

Maria Troedsson ifrågasätter om det är riktigt att berörd verksamhet själv ska 

bekosta denna verksamhet då det är nämnden som beslutat att nattöppen verksamhet 

ska bedrivas.    

 

Ordförande svarar. När det gäller finansieringen av nattöppen barnomsorg finns det 

med som en del i nämndens yrkande om utökad budgetram 2013.  

 

Nämndens ledamot Anne Hamrén (S) ställer följande fråga: 

Nämndens ledamöter m fl. har mottagit e-postmeddelande med ett antal påståenden 

från en ersättare i nämnden – stämmer dessa påståenden? 

 

Förvaltningschefen svarar.  

 

Marie Mill (SRD) ställer en fråga om platsbrist i förskolan.  

Ärendet finns med på beredningslistan och återkommer till nämnden vid senare 

tillfälle. 
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§ 60 

 

Dagens sammanträde 
 

Sammanfattning   

 

En punkt kallad ”Dagens sammanträde” finns med på nämndens ärendelista. Syftet med detta 

är att ledamöterna efter sammanträdet ska ges möjlighet att lämna synpunkter på hur 

sammanträdet genomförts.  

 

 
 


