
 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

1(19) 

Datum 

2020-08-20 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset Ljusdal,  torsdagen den 20 augusti 2020 kl. 08:30 

Beslutande Ledamöter 

Kristina Michelson (S), ordförande 

Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande 

Pia Hedblom (V), 2:e vice ordförande 

Sara Cedenman (S) ersättare för Nouh Baravi (S) 

Åsa Malmström (L) 

Johan Myrberg (M) ersättare för Helena Brink (M) 

Martin Bjerke (C) ersättare för William Våhlberg (C) 

Torsten Hellström (LB) 

Kurt Ljung (SD) ersättare för Mats Markusson (SD) 

 
 Ersättare 

Inga ej tjänstgörande ersättare deltar 

 
Övriga deltagande Personalföreträdare  

Carina Bryngelsson, förvaltningschef, §§ 63-69 

Frida Clahr Bolkéus, controller §§ 63-64 

Ann Lindgren, biträdande förvaltningschef § 65 

Rickard Brännström, vd Ljusdalshem § 65 

Anna Hedin, ledningsstrateg § 65 

Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 63-69 

 
Utses att justera Torsten Hellström 

 

 Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, tisdag 25 augusti 2020 klockan 10:30 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 63-69 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina  Michelson   

 Justerare 

   

 Torsten Hellström   
 
 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

2(19) 

Datum 

2020-08-20 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-20 

Datum för anslags uppsättande 2020-08-25 

Datum för anslags nedtagande 2020-09-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

3(19) 

Datum 

2020-08-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 63 Dnr 00006/2020 
Månadsuppföljning 2020 ..................................................................................... 4 

§ 64 Dnr 00168/2020 
Budget 2021, ELP 2022-2023 ............................................................................. 5 

§ 65 Dnr 00001/2020 
Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 2020 ................................. 9 

§ 66 Dnr 00002/2020 
Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av 
barn/elev 2020 .................................................................................................. 12 

§ 67 Dnr 00003/2020 
Redovisning av beslut fattade på delegation 2020 - 
utbildningsnämnden .......................................................................................... 13 

§ 68 Dnr 00004/2020 
Redovisning av meddelanden 2020 - utbildningsnämnden ............................... 16 

§ 69 Dnr 00005/2020 
Övriga frågor och information 2020 - utbildningsnämnden ................................ 19 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

4(19) 

Datum 

2020-08-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 00006/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.                

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att nämnden kontinuerligt skall få aktuell 

ekonomisk information samt kunna följa effekten av vidtagna åtgärder.    

 

Utfallet för juni 2020 visar en avvikelse mot budget om 308 000 kronor.  

Staten har sedan tidigare beslutat att stå för alla kostnader för sjuklöner upp 

till dag 14 under perioden april till och med juli 2020. Detta har haft en 

positiv effekt för resultaten under våren men försvårar även analys av 

resultat för juni jämfört med tidigare månader.   

 

En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om och effektivisera 

organisation och bemanning inom förvaltningen är pågående. Detta 

förväntas ge effekt vad gäller kostnadsutvecklingen från och med 

höstterminen 2020, men har även bäring på förslag åtgärder budget 2021.     

I de uppföljningar som gjorts med rektorer syns tydligt en inbromsnings-

effekt av vidtagna åtgärder, vilket återspeglar sig i helårsprognos per 30 

april. Utfallet för juni skulle kunna medge antagandet att inbromsningen nu 

även börjar synas i uppföljningarna.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2020 med bilagt siffermaterial samt 

verkställighet beslut augusti  

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 64 Dnr 00168/2020  

Budget 2021, ELP 2022-2023  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner budgetram enligt tidigare beslutad ELP.  

 

Utbildningsnämnden bedömer att förslagna budgetramar 2021 samt ELP 

2022-2023, med den sänkning som de särskilda budgetdirektiven anger, 

får så pass allvarliga konsekvenser så att nämnden som huvudman ej kan 

uppfylla de lagstadgade krav som ställs. 

 

2. Utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2021 

 

3. Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för 

investeringar utöver ram enligt nedan: 

 

Prio 1. Anpassning och renovering av Färila skola  

Prio 1.  Anpassning av Järvsö skola för samlokalisering 

 med Nybo skola    

Prio 2. Anpassning av förskolan Propellern för samlokalisering  

 av Korskrogens förskola 

Prio 2. Ny central förskola Ljusdal  

Prio 2. Anpassning alternativt nybyggnation inom Ljusdals tätort 

 för att möjliggöra förändrad skolstruktur i Ljusdalsområdet 

 

4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige   

 

5. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med konkreta förslag 

på åtgärder på besparingar samt konsekvensanalyser och en tidsplan för 

genomförandet. 

 

6. Nämnden genomför en arbetsdag i september efter det att förslagen är 

utarbetade, i syfte att diskutera och prioritera eventuella besparingsåtgärder.                    

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningens särskilda direktiv som tillkommit under året anger att 

nämndernas budgetförslag skall utgå från beslut ELP minus 5%. 

Utbildningsnämndens föreslagna budgetram för år 2021 uppgår således till 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

6(19) 

Datum 

2020-08-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

431 245 000 kronor. Det innebär jämfört med innevarande år en differens 

med 33 968 000 kronor.  

 

En omfattande omställningsprocess med syfte att ställa om och effektivisera 

organisation och bemanning inom förvaltningen har genomförts under våren. 

Målet för omställningarna är att skapa en organisation som ryms inom 

befintliga budgetramar och samtidigt uppfylla de kvalitetskrav som ställs på 

verksamheterna. Utifrån de beräkningar som hittills kunnat göras framgår att 

justerade nyckeltal för förskola, grundskola och gymnasieskola för att möta  

budgetram enligt ELP är genomförbara. Dock krävs att verksamheterna 

verkligen organiseras på ett sätt som optimerar resurser och kompetenser 

samt innebär kapacitet att ställa om utifrån förändrade behov på 

verksamheten.  

 

ELP minus 5%, så som de särskilda direktiven anger, innebär krav på 

ytterligare höjning av nyckeltalen. I kombination med de strukturella 

förutsättningar som verksamheterna har idag, bedömer förvaltningen att det 

innebär att huvudmannen inte kan garantera lagstadgade rättigheter för 

barn/elever och personal samt ge allvarliga konsekvenser för 

måluppfyllelsen.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner budgetram enligt tidigare beslutad ELP.  

 

Utbildningsnämnden bedömer att förslagna budgetramar 2021 samt ELP 

2022-2023, med den sänkning som de särskilda budgetdirektiven anger, 

får så pass allvarliga konsekvenser så att nämnden som huvudman ej kan 

uppfylla de lagstadgade krav som ställs. 

 

2. Utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2021 

 

3. Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för 

investeringar utöver ram enligt nedan: 

 

Prio 1. Anpassning och renovering av Färila skola  

Prio 1.  Anpassning av Järvsö skola för samlokalisering 

 med Nybo skola    

Prio 2. Anpassning av förskolan Propellern för samlokalisering  

 av Korskrogens förskola 

Prio 2. Ny central förskola Ljusdal  

Prio 2. Anpassning alternativt nybyggnation inom Ljusdals tätort 

 för att möjliggöra förändrad skolstruktur i Ljusdalsområdet 
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4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 augusti 2020 med bilagt siffermaterial 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP)  

Bifall till förvaltningschefens förslag  

 

Åsa Malmström (L) 

Bifall till förvaltningschefens förslag 

 

Johan Myrberg (M) 

1. Återremiss av budget 2021 samt ELP 2022-2023 

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med konkreta förslag 

på åtgärder på besparingar samt konsekvensanalyser och en tidsplan för 

genomförandet. 

3. Nämnden genomför en arbetsdag i september efter det att förslagen är 

utarbetade, i syfte att diskutera och prioritera eventuella besparings-

åtgärder. 

 

Stina Michelson (S) 

Avslag till punkt 1 i Johan Myrbergs yrkande      

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

1. 

Ordförande ställer Johan Myrbergs återremissyrkande mot att ärendet ska 

avgöras idag. Hon finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

 

2. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

bifallsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.  

 

3. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Johan Myrbergs 

yrkande punkt 2. Hon finner att nämnden avslår yrkandet. 
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Omröstning begärs och verkställs. 

Ja-röst till bifall till yrkandet 

Nej-röst till avslag till yrkandet 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 6 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller nämnden yrkandet. En ledamot 

avstår från att rösta. Se även nedanstående omröstningsprotokoll. 

 

  Ja Nej Avstår 

Parti LEDAMÖTER:    

S  1 Kristina Michelson, ordf X   

S      2 Sara Cedenman   X   

MP    3 Lena Svahn   X  

L       4 Åsa Malmström   X  

C  5 Martin Bjerke X   

M  6 Johan Myrberg X   

V  7 Pia Hedblom    X 

LB  8  Torsten Hellström X   

SD  9 Kurt Ljung X   

Summa  6 2 1 

 

4. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Johan Myrbergs 

yrkande punkt 3. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.       

Beslutsexpedering 

Akt 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige      
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§ 65 Dnr 00001/2020  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Los skola och förskola är en viktig del av Ljusdals kommuns 

skolverksamhet. Ombyggnaden av Los skola och förskola görs för att 

säkra skolans framtid och undervisning. Vi vill att Los ska bedriva 

kvalitativ undervisning, med sin unika koppling mot gruvan, världsarvet 

och nationalparken. Vi yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att 

genomföra ytterligare dialog med berörd skola och förskola 

återrapportera ärendet till nästa nämnd. Påverkan på arbetsmiljö och 

ekonomi ska presenteras för nämnden. 

 

2. Informationen noteras till protokollet                

Sammanfattning av ärendet 

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens 

sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och 

övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om 

pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av 

större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.  

 

 Omställningsprocess skolenheter – uppföljning  

 Ämbarbo förskola – uppföljning  

 Corona  

 Retroaktiva ersättningar fristående verksamheter 

 Samordning skolenheter Los – uppföljning  

 Sjukstatistik  

 Förstudie av utbildningsförvaltningens ekonomistyrning                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2020  



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

10(19) 

Datum 

2020-08-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Samordning skolenheter Los – uppföljning 

 

Martin Bjerke (C) 

1. Planerad start av ombyggnation av Los skola den 1/9 2020 skjuts upp. 

2. Förvaltningen ska i samråd med personal från förskola och skola ta fram 

alternativa lösningar på förändring och effektivisering av skolmiljön i  Los. 

3. En redovisning av påverkan på undervisning, arbetsmiljö för personal 

och elever och ekonomi skall presenteras för nämnden för godkännande 

innan ombyggnation påbörjas. Nämnden beslutar vilket alternativ som 

ska genomföras. 

 

Planeringsprocessen är inte genomförd i enlighet med beslutet från den 

21/3 2019, att personal från förskola och skola skall vara delaktig i 

HELA processen.  

 

Ajournering begärs och verkställs i 10 minuter. Ärendet återupptas.  

 

Åsa Malmström (L) 

1. Los skola och förskola är en viktig del av Ljusdals kommuns 

skolverksamhet. Ombyggnaden av Los skola och förskola görs för att 

säkra skolans framtid och undervisning. Vi vill att Los ska bedriva 

kvalitativ undervisning, med sin unika koppling mot gruvan, världsarvet 

och nationalparken. Vi yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att 

genomföra ytterligare dialog med berörd skola och förskola 

återrapportera ärendet till nästa nämnd. Påverkan på arbetsmiljö och 

ekonomi ska presenteras för nämnden.        

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

1. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Martin Bjerkes 

yrkande punkt 1. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst till avslag till yrkandet 

Nej-röst till bifall till yrkandet 
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Omröstningsresultat 
 

Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster avslår nämnden yrkandet. Två ledamöter 

avstår från att rösta. Se även nedanstående omröstningsprotokoll. 

 

  Ja Nej Avstår 

Parti LEDAMÖTER:    

S  1 Kristina Michelson, ordf X   

S      2 Sara Cedenman   X   

MP    3 Lena Svahn  X   

L       4 Åsa Malmström  X   

C  5 Martin Bjerke  X  

M  6 Johan Myrberg  X  

V  7 Pia Hedblom    X 

LB  8  Torsten Hellström  X  

SD  9 Kurt Ljung   X 

Summa  4 3 2 

 

Reservation 

 

Martin Bjerke (C), Johan Myrberg (M), Torsten Hellström (LB) 

 

Eftersom nämnden avslagit Martin Bjerkes yrkande punkt 1 ställs inte punkt 

2-3 i Martin Bjerkes yrkande under proposition. 

 

2. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Åsa Malmströms 

yrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.         

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 66 Dnr 00002/2020  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2020 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.               

Sammanfattning av ärendet 

Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).  

 

Anmälningar under tiden 9 juni – 11 augusti   

 

Inga anmälningar har inkommit under perioden.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 augusti 2020 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 67 Dnr 00003/2020  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2020 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande 

och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa 

beslut skall redovisas till nämnden. 

 

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som 

finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut 

som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan 

kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet. 

 

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker: 

 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till 

förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.   

 

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av 

varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet 

från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om 

det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar 

överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor 

på sig att överklaga beslutet.  

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild 

person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir 

möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. 

Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.    

 

Beslut inkomna under tiden 9 juni – 11 augusti      

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 
(Kommunallagen kap. 10) 
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ALLMÄNT 

 

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas, KL 6 kap. 39. Punkt 1.1 i delegationsordning. 

 

Beslut av nämndens ordförande 2020-06-14. Upphörande av tidigare beslut 

gällande Slottegymnasiets undervisning med anledning av Corona. Dnr UN 

2245/2020 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Yttrande 

 

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt 

A6.2 i delegationsordning 

 

Yttranden till förvaltningsrätten 2020-06-29 gällande överklagat beslut om 

tilläggsbelopp. Dnr UN 324/20 

 

GRUNDSKOLA 

 

Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL 

10:25. Punkt GR 1.8 i delegationsordning 

 

Beslut av rektor Stenhamreskolan 2020-06-23. En elev mottas från annan 

kommun i grundskola. Dnr UN 450/2020 

 

 

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär  
 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 

17:34, 19:47, 25:13 

 

Beslut av förvaltningschef 2020-06-12. Tilläggsbelopp beviljas. Dnr UN 

423/20            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 augusti 2020 
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Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 68 Dnr 00004/2020  

Redovisning av meddelanden 2020 - utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.                

Sammanfattning av ärendet 

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 nämndsammanträde, sen nedan. 

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig 

redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas 

förteckningen.  

 

Bilagor:  

 

Inga bilagor bifogas.  

 

Meddelanden: 

 

UN 100/2020 

Klagomål från vårdnadshavare, Stenhamreskolan 

 

Ärendet har anmälts till Skolinspektionen.  

Skolinspektionen har lämnat anmälan till Ljusdals kommun för utredning 

och eventuella åtgärder. Den utredning som gjorts med anledning av 

klagomålet och de åtgärder som vidtagits har redovisats till 

Skolinspektionen. 

 

Skolinspektionen har i beslut 7 juli 2020 meddelat att uppföljning av ärendet 

har visat att kommunen har utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. 

Skolinspektionen avslutar ärendet. 

 

UN 132/2020 

Begäran hos Förvaltningsrätten om laglighetsprövning av anställningsavtal 

Högsta Förvaltningsrätten meddelar i beslut 10 juni att inte bevilja 

prövningstillstånd. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kammarrätten har tidigare meddelat att prövningstillstånd inte beviljas. 

Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Förvaltningsrätten avslår 

överklagan. 

 

Ljusdals kommun anställde en obehörig lärare under en tidsbegränsad 

period. Anställningsavtalet skrevs under den 9 december 2019. 

Beslutet om anställningen överklagades.  

 

UN 411/2020 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande anmälan om 

händelse på Stenhamreskolan 

 

Stenhamreskolan har utrett ärendet och lämnat utredningen vidare till 

Arbetsmiljöverket. 

 

Arbetsmiljöverket bedömer att skolans utredning och åtgärder/åtgärdsplaner 

inte ger anledning till några ytterligare insatser från verkets sida. Ärendet 

avslutas därmed. 

 

UN 693/2019 

Personuppgiftsincidenter enligt GDPR 2019 

Datainspektionen har lämnat följande beslut i ärendet, daterat 25 juni 2020 

 

Ljusdals kommun har skickat en anmälan som kom in till Datainspektionen 

den 27 november 2019. Datainspektionen beslutar att avsluta ärendet som 

rör anmälan. 

 

UN 389/2019 

Samverkan skola och omsorg 

Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden 16 juni 2020 § 107 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats. 

 

UN 342/2020 

Kommunfullmäktige beslutar 15 juni 2020 § 55 

Helårsprognos per april 2020 

 

Helårsprognos för 2020 godkänns               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 augusti 2020 
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Beslutsexpediering  

Akt      

 

 



 

Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(19) 

Datum 

2020-08-20 
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§ 69 Dnr 00005/2020  

Övriga frågor och information 2020 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Martin Bjerke (C) 

Process och kvalitetsstyrning i projekt  

Martin Bjerke efterfrågar plan för process och kvalitetsstyrning när projekt 

genomförs. Ett syfte som Martin framför är att nämnden ska kunna stötta 

förvaltningen i processen.  

 

Ordförande håller med om att det finns behov av att titta på detta – t ex när 

under processen nämnden kommer in, hur dialogen med medborgare/andra 

berörda utformas, vilka forum för diskussion som finns o.s.v.  Hon tar med 

frågan till nästa ärendeberedning.      

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 


