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Plats och tid Utbildningsförvaltningens konferensrum, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 

20 maj 2021 klockan 08:30 

 Beslutande Ledamöter 

Kristina Michelson (S), ordförande 

Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande, 

deltar digitalt 

William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 

Birgitta Backman (S) ersättare för Nouh Baravi (S), deltar digitalt 

Åsa Malmström (L), deltar digitalt 

Thomas Evensson (M), deltar digitalt 

Pia Hedblom (V), deltar digitalt 

Torsten Hellström (LB), deltar digitalt 

Kurt Ljung (SD), ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt 

 
 Ersättare 

Marie Mill (LB) ej tjänstgörande ersättare 

 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 46-55 

Christina Gräns, controller § 46, deltar digitalt 

Frida Clahr Bolkéus, controller § 47, deltar digitalt 

Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 47, 51, deltar digitalt 

Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 48, deltar digitalt 

Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 46-55 

 
Utses att justera William Våhlberg 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset Ljusdal,   

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 46-55 

 Christina Månsson   

 Ordförande 

   

 Kristina Michelson   

 Justerare 

   

 William Våhlberg   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Datum för anslags uppsättande 2021-05-24 

Datum för anslags nedtagande 2021-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Christina Månsson  
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§ 46 Dnr 00006/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av analyserad månadsuppföljning per mars. 

 

2. Analyserad uppföljning per april ingår i helårsprognos som beslutas i 

separat ärende.  

 

3. Månadsuppföljning per maj är inte sammanställd när sammanträdet i juni 

infaller. Underlag skickas ut digitalt efter 23 juni. Analyserad 

uppföljning per maj och juni presenteras vid sammanträdet i augusti.          

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.  

 

Månadsuppföljning mars med analys 

Utfallet för perioden januari - mars 2021 visar en positiv avvikelse mot 

budget om 1 549 000 kronor. Grundskola och gymnasieskola är de 

verksamheter som visar större negativa avvikelser för perioden. Orsaken till 

avvikelsen är mer personal i verksamheten än tilldelning enligt nyckeltal 

samt kostnader för förhandlade retroaktiva ersättningar samt högre kostnader 

för IKE än budgeterat. Ersättning för sjuklönekostnader motsvarande cirka  

1 700 000 kronor ingår i resultatet. Även den avsatta bufferten väger upp 

resultatet.  

 

Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per mars visar överlag 

en positiv trend både vad gäller ackumulerad avvikelse samt uppskattad 

prognos. För verksamheter där större negativ avvikelse prognostiseras för 

året har åtgärder vidtagits alternativt är planerade.  

 

Månadsuppföljning april 

Analyserad uppföljning per april ingår i helårsprognos som beslutas i separat 

ärende. Därmed görs ingen separat presentation i detta ärende. 

Månadsuppföljning per enhet för denna period presenteras vid nämnden i 

juni.  
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Månadsuppföljning maj 

Enligt beslut i kommunstyrelsen skall månadsuppföljning presenteras för 

respektive nämnd nästkommande månad. Månadsuppföljning per maj är inte 

sammanställd när sammanträdet i juni infaller. Underlag skickas ut digitalt 

efter 23 juni. Analyserad uppföljning per maj och juni presenteras vid 

sammanträdet i augusti.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 med bilaga      

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 47 Dnr 00132/2021  

Helårsprognos per den 30 april 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 

investeringar per april 2021 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen 

 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att: 

 ta fram en handlingsplan för att återhämta gymnasieverksamhetens 

underskott och att verkställa omställningsarbetet. 

 utreda hur gymnasieverksamheten ska komma i ekonomisk balans 

med nuvarande programutbud.         

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelsen per april 2021 motsvarar ett överskott på 1 987 000 kronor. 

Den totala helårsprognosen för utbildningsnämnden visar dock på ett 

prognostiserat underskott mot budget med 2 353 000 kronor.  

 

Det är verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola 

samt yrkeshögskola som visar ett underskott mot budget. Det största 

underskottet står gymnasieverksamheten för vilket är kopplat till de 

interkommunala ersättningarna. Fritidshem, särskola, elevhälsa samt 

verksamhetsstöd visar överskott mot budget. För de verksamheter som 

prognosticerar större avvikelser har åtgärder vidtagits eller planeras att 

vidtas. 

 

Staten har sedan tidigare beslutat att under perioden januari till och med juni 

2021 stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 14. Detta har inneburit 

ett positivt netto som väger upp underskott i verksamheterna utifrån 

nyckeltalstilldelning. Vilken effekt detta kommer att få på helårsbasis är 

svårt att avgöra i dagsläget men risken finns att den negativa avvikelsen för 

2021 kan komma att öka. Dessutom finns i dagsläget en osäkerhet om hur 

stor del av IT-budgeten som kommer att utnyttjas under året vilket i så fall 

kan innebära ett mindre överskott.  

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
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1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 

investeringar per april 2021 och skickar dessa vidare till 

kommunstyrelsen          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021 med bilagor      

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP) 

 

Tilläggsyrkande 

Förvaltningschefen får i uppdrag att:  

1. ta fram en handlingsplan för att återhämta gymnasieverksamhetens 

underskott och att verkställa omställningsarbetet. 

2. utreda hur gymnasieverksamheten ska komma i ekonomisk balans med 

nuvarande programutbud.    

 

Kristina Michelson (S): Bifall till Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 

förslag. Hon finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons 

tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.          

Beslutsexpediering 

Akt 

KS/KF     
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§ 48 Dnr 00025/2021  

Systematisk kvalitetsuppföljning 2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden har tagit del av prognosen för läsåret 2020/2021.                   

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens 

kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 

skolförfattningar. Förutom resultatredovisningar och analyser, görs en 

avstämning i mitten av vårterminen för att prognostisera läsårets utfall. 

 

Denna prognosrapport för läsåret 2020/2021 har särskilt beaktat hur Covid-

situationen påverkat skolorna och elevernas kunskapsinhämtning. Prognosen 

baseras på enskilda dialogsamtal med varje enskild rektor. I samtalen har 

rektorerna redogjort för hur de, i mitten av vårterminen, uppskattar elevernas 

kunskapsresultat. En sammanställning av skolornas nuläge redovisas i denna 

rapport skolvis. Gymnasiet, med nytillträdd rektor, har inte kunnat ge någon 

redogörelse             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 med bilagd prognos    

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 49 Dnr 00095/2021  

Remiss från Utbildningsdepartementet gällande SOU 
2020:67 Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling 
i svenska 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden avstår att lämna svar på remissen gällande fler barn 

i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU-2020:67).             

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i 

förskolan bland barn i 3–5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med 

barnens språkutveckling i svenska, bl.a. när det gäller nyanlända barn, barn 

med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt svag 

bakgrund.  

 

Utredningen föreslår bland annat att: 

 

 Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för 

att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska 

omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till 

allmän förskola. 

 

 Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn 

som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. 

Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har 

ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen 

det kalenderår då barnet fyller 3 år. 

 

 Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. 

Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i 

förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. 

 

 Det ska införas en bestämmelse i skollagen (2010:800) om att 

skolhuvudmän för förskoleenheter som har särskilt svåra förutsättningar 

med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund ska sträva efter att 

inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga förskollärare.  
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Remissvaret ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 21 

maj 2021              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 

Remiss daterad 11 februari 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 50 Dnr 00110/2021  

Medborgarförslag gällande omorganisation av Los 
skola och förskola  

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Medborgarförslaget till en omorganisation av Los förskola och skola 

avslås.             

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande omorganisation av Los förskola 

och skola. I förslaget föreslås en förändring av skolverksamheten som 

innebär att eleverna i årskurserna 1-4 inryms i samma lokaler som förskolan 

har sin verksamhet. Utbildningsförvaltningen ser inte att det finns tillräckliga 

utrymmen i förskolans lokaler så att undervisning för dessa årskurser kan 

bedrivas i den omfattning undervisningen kräver. Eleverna behöver även ha 

tillgång till idrottshall, slöjdsalar, skolbibliotek, elevhälsa m.m. i nära 

anslutning till sin huvudsakliga undervisningslokal samt att undervisande 

lärare samverkar över årskurserna. Förslaget innebär förflyttningar under 

dagen för både elever och lärare som inte är inom rimligt avstånd. 

 

I medborgarförslaget anges att en anledning är att förskolans barn ej ska 

ryckas upp från sin nuvarande placering samt att en skolbyggnad kan 

frigöras för uthyrning för annan verksamhet.  

 

Medborgarförslaget inkom 12 augusti 2020 då beslutet om samordning av 

förskola och skola i skolans lokaler fortfarande gällde.   

 

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 

 

1. Medborgarförslaget till en omorganisation av Los förskola och skola 

avslås.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020 

Medborgarförslag daterat 14 augusti 2020 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 

förslag. Hon finner att nämnden bifaller förslaget     

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren för kännedom 

Kommunfullmäktige för kännedom     
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§ 51 Dnr 00005/2021  

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2021 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.               

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.  

 

 Coronaläget 

- Skyddsstopp med stöd av Arbetsmiljölagen (1977:1160) kap 6 § 7 

 Statistik behöriga lärare  

 Kommande rekryteringar inom rektorsorganisationen               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 52 Dnr 00001/2021  

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2021 

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 21 april – 10 maj 

 

Dnr UN 130/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9  

Verbala kränkningar mellan elev och elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-26 

Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor  

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-22 

Utredning avslutad, datum: Utredningen pågår och är ännu inte avslutad. 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: Uppföljning v. 17 och 18 

 

Dnr UN 127/2021 

Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 

Kränkande behandling av elev 

Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 

Utredning avslutad, datum: 2021-04-22 

Händelsen är polisanmäld, datum: 2021-04-21 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 

 

Dnr UN 125/2021   

Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 

Elever kränker annan elev 

Anmälan inkom, datum: 2021-04-20 

Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor 

Utredning påbörjad, datum: 2021-04-20 
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Utredning avslutad, datum: Utredningen pågår och är ännu ej avslutad 

Plan för åtgärder, upprättas, datum: Utredningen tas om hand av 

arbetslagsledare. Uppföljning: v.16 och v.17                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 53 Dnr 00002/2021  

Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
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 21 april – 10 maj      
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Utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(21) 

Datum 

2021-05-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 

(Kommunallagen kap. 10) 

 

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 2021-05-06. Fortsatt distans- och 

fjärrundervisning med vissa undantag vid Slottegymnasiet under perioden 10 

maj till och med 14 maj 2021 (v. 19). Dnr UN 245/2020 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-04-26. Undervisning årskurs F-6 

Tallåsens skola under perioden 28 april till och med 30 april 2021, 

förlängning av tidigare beslut 2021-04-20. Dnr UN 245/2020 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-04-26. Fortsatt distans- och 

fjärrundervisning med vissa undantag vid Slottegymnasiet under perioden 3 

maj till och med 7 maj 2021 (v. 18). Dnr UN 245/2020 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-04-21. Distans- och fjärrundervisning 

med vissa undantag vid Slottegymnasiet under perioden 26 april till och med 

30 april (v. 17). Dnr UN 245/2020 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-04-20. Undervisning årskurs F-6 

Tallåsens skola under perioden 22 april till och med 27 april 2021. Dnr UN 

245/2020. 

 

Beslut av nämndens ordförande 2021-04-19. Undervisning på IM-

programmet med anledning av Covid-19 under perioden 21 april till och med 

23 april 2021. Dnr UN 245/2020 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

 

Beslut om utdelning ur fonder. Punkt A3.4 i delegationsordning 

 

Beslut av förvaltningschef 2021-05-04 om fördelning av stipendiemedel ur 

fonden Margareta och Harry Schölins minne. Dnr UN 145/2021 

 

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 

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

17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 
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Datum 

2021-05-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut av förvaltningschef 2021-04-26. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 

vårterminens 2021, NTI vetenskapsgymnasiet Macro AB avslås. Dnr UN 

113/2021 

 

GYMNASIUM 

 

Gymnasiesärskola  

 

Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7, 

29:8. Punkt GY 3.1 i delegationsordning.  

 

Beslut av rektor för grundsärskola 2021-04-22. En elev mottas i 

gymnasiesärskola. Dnr UN 118/2021 

 

Beslut av rektor för grundsärskola 2021-04-22. En elev mottas i 

gymnasiesärskola. Dnr UN 117/2021               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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19(21) 

Datum 

2021-05-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 00003/2021  

Redovisning av meddelanden 2021 - 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, se 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 90/2021 

Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Stenhamreskolan 

F-6 i Ljusdals kommun. Dnr SI 2021:1555 

 

Beslut  

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Ljusdals 

kommuns klagomålshantering. Skolinspektionen beslutade den 2 mars 2021 

(i ärende med diarienummer SI 2021:1555) att lämna anmälan till Ljusdals 

kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder. 

Skolinspektionen beslutade även att följa upp ärendet. Ljusdals kommun har 

lämnat en redovisning. Av denna framgår att Ljusdals kommun har utrett 

klagomålet. Av redovisningen framgår också att skolan skickat förslag på 

nytt åtgärdsprogram till vårdnadshavarna för möjlighet till synpunkter innan 

beslut om nytt åtgärdsprogram fattas. Mot denna bakgrund bedömer 

Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas.  

 

Skolinspektionen vill även framhålla möjligheterna att överklaga beslut om 

åtgärdsprogram, anpassad studiegång och enskild undervisning till 
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Skolväsendets överklagandenämnd samt möjligheten att framöver vända sig 

till Skolinspektionen                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 

Beslutsexpediering 

Akt      
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Datum 

2021-05-20 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 00004/2021  

Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor tas upp    

Information 

Ordförande informerar om att en inbjudan till möte kommer att skickas till 

de politiska partierna gällande ”Skolkampen” .    

Beslutsexpediering 

Akt      
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Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


1(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Utbildningsförvaltningens konferensrum, Kommunhuset Ljusdal, torsdagen den 


20 maj 2021 klockan 08:30 


 Beslutande Ledamöter 


Kristina Michelson (S), ordförande 


Kristoffer Hansson (MP) ersättare för Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande, 


deltar digitalt 


William Våhlberg (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 


Birgitta Backman (S) ersättare för Nouh Baravi (S), deltar digitalt 


Åsa Malmström (L), deltar digitalt 


Thomas Evensson (M), deltar digitalt 


Pia Hedblom (V), deltar digitalt 


Torsten Hellström (LB), deltar digitalt 


Kurt Ljung (SD), ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt 


 
 Ersättare 


Marie Mill (LB) ej tjänstgörande ersättare 


 
Övriga deltagande Carina Bryngelsson, förvaltningschef §§ 46-55 


Christina Gräns, controller § 46, deltar digitalt 


Frida Clahr Bolkéus, controller § 47, deltar digitalt 


Anna Hedin, ledningsstrateg §§ 47, 51, deltar digitalt 


Anna Wikstrand, kvalitetstrateg § 48, deltar digitalt 


Christina Månsson, nämndsekreterare §§ 46-55 


 
Utses att justera William Våhlberg 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset Ljusdal,   


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 46-55 


 Christina Månsson   


 Ordförande 


   


 Kristina Michelson   


 Justerare 


   


 William Våhlberg   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-05-20 


Datum för anslags uppsättande 2021-05-24 


Datum för anslags nedtagande 2021-06-15 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Christina Månsson  
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§ 46 Dnr 00006/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av analyserad månadsuppföljning per mars. 


 


2. Analyserad uppföljning per april ingår i helårsprognos som beslutas i 


separat ärende.  


 


3. Månadsuppföljning per maj är inte sammanställd när sammanträdet i juni 


infaller. Underlag skickas ut digitalt efter 23 juni. Analyserad 


uppföljning per maj och juni presenteras vid sammanträdet i augusti.          


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.  


 


Månadsuppföljning mars med analys 


Utfallet för perioden januari - mars 2021 visar en positiv avvikelse mot 


budget om 1 549 000 kronor. Grundskola och gymnasieskola är de 


verksamheter som visar större negativa avvikelser för perioden. Orsaken till 


avvikelsen är mer personal i verksamheten än tilldelning enligt nyckeltal 


samt kostnader för förhandlade retroaktiva ersättningar samt högre kostnader 


för IKE än budgeterat. Ersättning för sjuklönekostnader motsvarande cirka  


1 700 000 kronor ingår i resultatet. Även den avsatta bufferten väger upp 


resultatet.  


 


Rektorernas analys av enheternas månadsuppföljning per mars visar överlag 


en positiv trend både vad gäller ackumulerad avvikelse samt uppskattad 


prognos. För verksamheter där större negativ avvikelse prognostiseras för 


året har åtgärder vidtagits alternativt är planerade.  


 


Månadsuppföljning april 


Analyserad uppföljning per april ingår i helårsprognos som beslutas i separat 


ärende. Därmed görs ingen separat presentation i detta ärende. 


Månadsuppföljning per enhet för denna period presenteras vid nämnden i 


juni.  
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Månadsuppföljning maj 


Enligt beslut i kommunstyrelsen skall månadsuppföljning presenteras för 


respektive nämnd nästkommande månad. Månadsuppföljning per maj är inte 


sammanställd när sammanträdet i juni infaller. Underlag skickas ut digitalt 


efter 23 juni. Analyserad uppföljning per maj och juni presenteras vid 


sammanträdet i augusti.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 med bilaga      


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 47 Dnr 00132/2021  


Helårsprognos per den 30 april 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 


investeringar per april 2021 och skickar dessa vidare till 


kommunstyrelsen 


 


2. Förvaltningschefen får i uppdrag att: 


 ta fram en handlingsplan för att återhämta gymnasieverksamhetens 


underskott och att verkställa omställningsarbetet. 


 utreda hur gymnasieverksamheten ska komma i ekonomisk balans 


med nuvarande programutbud.         


Sammanfattning av ärendet 


Avvikelsen per april 2021 motsvarar ett överskott på 1 987 000 kronor. 


Den totala helårsprognosen för utbildningsnämnden visar dock på ett 


prognostiserat underskott mot budget med 2 353 000 kronor.  


 


Det är verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola 


samt yrkeshögskola som visar ett underskott mot budget. Det största 


underskottet står gymnasieverksamheten för vilket är kopplat till de 


interkommunala ersättningarna. Fritidshem, särskola, elevhälsa samt 


verksamhetsstöd visar överskott mot budget. För de verksamheter som 


prognosticerar större avvikelser har åtgärder vidtagits eller planeras att 


vidtas. 


 


Staten har sedan tidigare beslutat att under perioden januari till och med juni 


2021 stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 14. Detta har inneburit 


ett positivt netto som väger upp underskott i verksamheterna utifrån 


nyckeltalstilldelning. Vilken effekt detta kommer att få på helårsbasis är 


svårt att avgöra i dagsläget men risken finns att den negativa avvikelsen för 


2021 kan komma att öka. Dessutom finns i dagsläget en osäkerhet om hur 


stor del av IT-budgeten som kommer att utnyttjas under året vilket i så fall 


kan innebära ett mindre överskott.  


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 
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1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt 


investeringar per april 2021 och skickar dessa vidare till 


kommunstyrelsen          


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021 med bilagor      


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (MP) 


 


Tilläggsyrkande 


Förvaltningschefen får i uppdrag att:  


1. ta fram en handlingsplan för att återhämta gymnasieverksamhetens 


underskott och att verkställa omställningsarbetet. 


2. utreda hur gymnasieverksamheten ska komma i ekonomisk balans med 


nuvarande programutbud.    


 


Kristina Michelson (S): Bifall till Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande       


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 


förslag. Hon finner att nämnden bifaller förslaget.  


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons 


tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.          


Beslutsexpediering 


Akt 


KS/KF     
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§ 48 Dnr 00025/2021  


Systematisk kvalitetsuppföljning 2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden har tagit del av prognosen för läsåret 2020/2021.                   


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens 


kvalité och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 


skolförfattningar. Förutom resultatredovisningar och analyser, görs en 


avstämning i mitten av vårterminen för att prognostisera läsårets utfall. 


 


Denna prognosrapport för läsåret 2020/2021 har särskilt beaktat hur Covid-


situationen påverkat skolorna och elevernas kunskapsinhämtning. Prognosen 


baseras på enskilda dialogsamtal med varje enskild rektor. I samtalen har 


rektorerna redogjort för hur de, i mitten av vårterminen, uppskattar elevernas 


kunskapsresultat. En sammanställning av skolornas nuläge redovisas i denna 


rapport skolvis. Gymnasiet, med nytillträdd rektor, har inte kunnat ge någon 


redogörelse             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 med bilagd prognos    


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 49 Dnr 00095/2021  


Remiss från Utbildningsdepartementet gällande SOU 
2020:67 Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling 
i svenska 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden avstår att lämna svar på remissen gällande fler barn 


i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU-2020:67).             


Sammanfattning av ärendet 


Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i 


förskolan bland barn i 3–5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med 


barnens språkutveckling i svenska, bl.a. när det gäller nyanlända barn, barn 


med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt svag 


bakgrund.  


 


Utredningen föreslår bland annat att: 


 


 Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för 


att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska 


omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till 


allmän förskola. 


 


 Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn 


som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. 


Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har 


ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen 


det kalenderår då barnet fyller 3 år. 


 


 Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. 


Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i 


förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. 


 


 Det ska införas en bestämmelse i skollagen (2010:800) om att 


skolhuvudmän för förskoleenheter som har särskilt svåra förutsättningar 


med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund ska sträva efter att 


inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga förskollärare.  
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Remissvaret ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 21 


maj 2021              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 


Remiss daterad 11 februari 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      
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PROTOKOLL 


Sida 


11(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 50 Dnr 00110/2021  


Medborgarförslag gällande omorganisation av Los 
skola och förskola  


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Medborgarförslaget till en omorganisation av Los förskola och skola 


avslås.             


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit gällande omorganisation av Los förskola 


och skola. I förslaget föreslås en förändring av skolverksamheten som 


innebär att eleverna i årskurserna 1-4 inryms i samma lokaler som förskolan 


har sin verksamhet. Utbildningsförvaltningen ser inte att det finns tillräckliga 


utrymmen i förskolans lokaler så att undervisning för dessa årskurser kan 


bedrivas i den omfattning undervisningen kräver. Eleverna behöver även ha 


tillgång till idrottshall, slöjdsalar, skolbibliotek, elevhälsa m.m. i nära 


anslutning till sin huvudsakliga undervisningslokal samt att undervisande 


lärare samverkar över årskurserna. Förslaget innebär förflyttningar under 


dagen för både elever och lärare som inte är inom rimligt avstånd. 


 


I medborgarförslaget anges att en anledning är att förskolans barn ej ska 


ryckas upp från sin nuvarande placering samt att en skolbyggnad kan 


frigöras för uthyrning för annan verksamhet.  


 


Medborgarförslaget inkom 12 augusti 2020 då beslutet om samordning av 


förskola och skola i skolans lokaler fortfarande gällde.   


 


Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande: 


 


1. Medborgarförslaget till en omorganisation av Los förskola och skola 


avslås.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020 


Medborgarförslag daterat 14 augusti 2020 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


12(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningschefens 


förslag. Hon finner att nämnden bifaller förslaget     


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren för kännedom 


Kommunfullmäktige för kännedom     


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 51 Dnr 00005/2021  


Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 
2021 


Utbildningsnämnden beslutar 


 


1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.               


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.  


 


 Coronaläget 


- Skyddsstopp med stöd av Arbetsmiljölagen (1977:1160) kap 6 § 7 


 Statistik behöriga lärare  


 Kommande rekryteringar inom rektorsorganisationen               


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 


Beslutsexpediering 


Akt     


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 52 Dnr 00001/2021  


Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande 
behandling av barn/elev 2021 


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 21 april – 10 maj 


 


Dnr UN 130/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 4-9  


Verbala kränkningar mellan elev och elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-26 


Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor  


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-22 


Utredning avslutad, datum: Utredningen pågår och är ännu inte avslutad. 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: Uppföljning v. 17 och 18 


 


Dnr UN 127/2021 


Kränkande behandling inom grundskolan, Stenhamreskolan F-6 


Kränkande behandling av elev 


Anmälan mottagen av: Stina Flygerfeldt Björk, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-21 


Utredning avslutad, datum: 2021-04-22 


Händelsen är polisanmäld, datum: 2021-04-21 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: 2021-04-21 


 


Dnr UN 125/2021   


Kränkande behandling inom grundskolan, Järvsö skola 


Elever kränker annan elev 


Anmälan inkom, datum: 2021-04-20 


Anmälan mottagen av: Linda Mattila, rektor 


Utredning påbörjad, datum: 2021-04-20 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


15(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Utredning avslutad, datum: Utredningen pågår och är ännu ej avslutad 


Plan för åtgärder, upprättas, datum: Utredningen tas om hand av 


arbetslagsledare. Uppföljning: v.16 och v.17                


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 


Beslutsexpediering 


Akt     


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


16(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 53 Dnr 00002/2021  


Redovisning av beslut fattade på delegation 2021 - 
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 21 april – 10 maj      


 


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning 


(Kommunallagen kap. 10) 


 


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 2021-05-06. Fortsatt distans- och 


fjärrundervisning med vissa undantag vid Slottegymnasiet under perioden 10 


maj till och med 14 maj 2021 (v. 19). Dnr UN 245/2020 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-04-26. Undervisning årskurs F-6 


Tallåsens skola under perioden 28 april till och med 30 april 2021, 


förlängning av tidigare beslut 2021-04-20. Dnr UN 245/2020 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-04-26. Fortsatt distans- och 


fjärrundervisning med vissa undantag vid Slottegymnasiet under perioden 3 


maj till och med 7 maj 2021 (v. 18). Dnr UN 245/2020 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-04-21. Distans- och fjärrundervisning 


med vissa undantag vid Slottegymnasiet under perioden 26 april till och med 


30 april (v. 17). Dnr UN 245/2020 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-04-20. Undervisning årskurs F-6 


Tallåsens skola under perioden 22 april till och med 27 april 2021. Dnr UN 


245/2020. 


 


Beslut av nämndens ordförande 2021-04-19. Undervisning på IM-


programmet med anledning av Covid-19 under perioden 21 april till och med 


23 april 2021. Dnr UN 245/2020 


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


 


Beslut om utdelning ur fonder. Punkt A3.4 i delegationsordning 


 


Beslut av förvaltningschef 2021-05-04 om fördelning av stipendiemedel ur 


fonden Margareta och Harry Schölins minne. Dnr UN 145/2021 


 


ALLMÄNT SKOLFRÅGOR 


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


17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


18(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslut av förvaltningschef 2021-04-26. Ansökan om tilläggsbelopp till elev, 


vårterminens 2021, NTI vetenskapsgymnasiet Macro AB avslås. Dnr UN 


113/2021 


 


GYMNASIUM 


 


Gymnasiesärskola  


 


Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7, 


29:8. Punkt GY 3.1 i delegationsordning.  


 


Beslut av rektor för grundsärskola 2021-04-22. En elev mottas i 


gymnasiesärskola. Dnr UN 118/2021 


 


Beslut av rektor för grundsärskola 2021-04-22. En elev mottas i 


gymnasiesärskola. Dnr UN 117/2021               


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


19(21) 


Datum 


2021-05-20 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 54 Dnr 00003/2021  


Redovisning av meddelanden 2021 - 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, se 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 90/2021 


Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Stenhamreskolan 


F-6 i Ljusdals kommun. Dnr SI 2021:1555 


 


Beslut  


Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Ljusdals 


kommuns klagomålshantering. Skolinspektionen beslutade den 2 mars 2021 


(i ärende med diarienummer SI 2021:1555) att lämna anmälan till Ljusdals 


kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder. 


Skolinspektionen beslutade även att följa upp ärendet. Ljusdals kommun har 


lämnat en redovisning. Av denna framgår att Ljusdals kommun har utrett 


klagomålet. Av redovisningen framgår också att skolan skickat förslag på 


nytt åtgärdsprogram till vårdnadshavarna för möjlighet till synpunkter innan 


beslut om nytt åtgärdsprogram fattas. Mot denna bakgrund bedömer 


Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas.  


 


Skolinspektionen vill även framhålla möjligheterna att överklaga beslut om 


åtgärdsprogram, anpassad studiegång och enskild undervisning till 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


20(21) 


Datum 


2021-05-20 
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Skolväsendets överklagandenämnd samt möjligheten att framöver vända sig 


till Skolinspektionen                


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 







 


Utbildningsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


21(21) 


Datum 


2021-05-20 
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§ 55 Dnr 00004/2021  


Övriga frågor och information 2021 - utbildningsnämnden 


Övriga frågor 


Inga övriga frågor tas upp    


Information 


Ordförande informerar om att en inbjudan till möte kommer att skickas till 


de politiska partierna gällande ”Skolkampen” .    


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





