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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-17

Lärandenämnden

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, onsdagen 17 juni 2020 kl 09:00-14.30

Beslutande ledamöter

Jonas Holm (M), Ordförande
Jim Svensk Larm (S), 1:e vice ordförande
Erika Söderström (C), 2:e vice ordförande
Björn Forsling (S)
Kerstin Rask (S)
Bitte Nilsson (S)
Lotta Beiersdorf (S)
Bibbi Segerbrand (M)
Stina Jonsson (C)
Fredrik Brink (C)
Katja Samuelsson (SD)
Siv Cavallin (V)
Lars Berglund (V)
Emelie Gustafsson (M)
Linda Östblom (C)

Ersättare

Anita Höglund (M)
Gunilla Asplund (S)
Leif Rogell (S)
Mats Moberg (S)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Sofia Högström (V)
Monica Stigås (KD)
Andreas Holmberg (L)

Övriga närvarande

Nämndsekreterare Moa Bäckström, t.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg,
verksamhetschef Urban Wickman §§ 23-26, 35, verksamhetschef Ulf Carlsson §§ 23,
25, verksamhetschef Annika Gabrielsson §§ 23, 27, verksamhetschef Jonas Stens § 23,
förvaltningsekonom Jennie Svensk § 23, kvalitetssamordnare Mona Lindvall Eriksson
§ 28, kvalitetssamordnare Emma Berglund § 29

Justerare
Justeringens plats och
tid

Katja Samuelsson
Lärandeförvaltningen, 2020-06-23

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer §§ 23-38
Moa Bäckström

Ordförande
Jonas Holm
Justerare
Katja Samuelsson
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 23

2020-06-17

Dnr 2019-000378 - 041

Ekonomisk uppföljning och beslut om budget 2020
Lärandenämnden beslutar
att anta detaljbudget för 2020.
Uppdrag inför framtida budgetprocesser:
att ge förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med X-trafik angående
priser på hela Ung i glada Hudik-kortet.
att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda att årskurs 7-9 inte har Ung i glada
Hudik-kortet från VT 2021.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser, såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga, att flytta årskurs 6 till högstadium.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser, såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga, att flytta årskurs 4-5 till andra grundskolor.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser, såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga, att flytta restaurang- och livsmedelsprogrammet till
Bromangymnasiet.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser, såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga, att lägga ner restaurang- och livsmedelsprogrammet.
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Reservationer

Vi har längs hela processen i arbetet med ev. blivande skolstruktur-reform
framhållit vikten av att skolorna är värdefulla för samhället, våra elever,
landsbygden, näringslivet. Vi har framfört tankar kring vilka besparingar man
borde se över, och visat att vi inte anser själva verksamheterna i sig vara vad
som skall ”skalas bort”. De att-satser vi här ser, betraktar vi som ett hot mot en
levande landsbygd, det fria skolvalet, lika förutsättningar, samt går i linje med
att avveckla/stänga ned/helt utarma verksamheter. Något vi är uttalat emot.
Vi reserverar oss i beslutet, och är därmed ansvarsfria gällande beslut under
Punkt 2 på dagordningen, med tillhörande Att-satser. Således avstår vi också i
den senare omröstningen gällande samtliga, då på grund av vår reservation.
Katja Samuelsson (SD)
Röstförklaring Budget 2020
Att besluta om budget 2020 i juni 2020 visar på inkompetensen i majoriteten i
Lärandenämnden. Att koppla skolstrukturen till budget 2020 visade sig vara en
återvändsgränd. Att genomföra besparingar på ca 25 miljoner under 4 månader
på förvaltningsövergripande verksamhet, återhållsamhet i alla skolformer,
rekrytering/utbildning av behöriga lärare, caféverksamhet m.m. är i det läge vi
är idag, med pandemin, improduktivt. Vi hoppas och tror att KF i november är
så kloka och insiktsfulla att Vänsterpartiets budgetförslag får majoritet. Utifrån
detta avstår vi ifrån att delta i nämndens beslut om budget 2020.
Siv Cavallin, Lars Berglund och Sofia Högström, Vänsterpartiet
Uppdrag inför framtida budgetprocesser:
Reservation från Vänsterpartiet till punkt 3 och 4:
Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt presentera ett förslag
för en hållbar och funktionell skolstruktur som främjar likvärdighet och kvalité
för alla elever i Hudiksvalls kommun.
Detta på grund av att vi har en dysfunktionell skolstruktur i vår kommun som
hämmar likvärdighet och kvalité för våra barn och ungdomar föreslår vi. Att
lappa och laga, som majoriteten i Lärandenämnden föreslår, genom att flytta
runt åk 6 och åk 4-5, förvärrar snarare än att förbättra skolstrukturen.
Siv Cavallin, Lars Berglund och Sofia Högström, Vänsterpartiet
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Centerpartiet reserverar sig mot det fattade beslutet att anta detaljbudjeten för
2020, till förmån för de budgetförslag som Centerpartiet presenterat men som
inte fick gehör från majoriteten.
Centerpartiets förslag innebär en högre totalbudget för lärandenämnden samt
andra sparförslag. Det är också viktigt för oss att inte heller verka för att utarma
skolor på landsbygden.
I dokumentet ”Tjänsteutlåtande Lärandenämndens budget 2020” reserverar vi
oss således mot samtliga att-satser, förutom
(nr 2) att förhandla med X-trafik samt
(nr 6) att utreda konsekvenser av flytt av restaurang- och
livsmedelsprogrammet, där vi yrkar bifall.
För Centerpartiet,
Erika Söderström, Fredrik Brink, Stina Jonsson, Linda Östblom, Bengt-Åke
Nilsson, Jan-Erik Jonsson
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Jennie Svensk ger en ekonomisk uppföljning per sista maj.
Den visar på ökade sjuklönekostnader med anledning av Covid -19 pandemin,
men också lägre kostnader än vanligt för vikarier då många vårdnadshavare har
hållit sina barn hemma. Prognosen visar mot den preliminära budgeten för
2020 på ett underskott på drygt fem miljoner kronor.
T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg, förvaltningsekonom Jennie Svensk,
verksamhetschef Urban Wickman, verksamhetschef Annika Gabrielsson,
verksamhetschef Ulf Carlsson och verksamhetschef Jonas Stens redogör för
innehållet i och konsekvenserna av detaljbudgeten för 2020 enligt bifogat
förslag.
Eftersom det redan har gått ett halvårhar enheterna satt sin organisation för
höstterminen. Förvaltningen har därför arbetat med att hitta åtgärder
förvaltnings- och skolformsövergripande som inte påverkar närmast barnen.
Enligt Kolada (databas för kommuner och regioner) bedriver lärandenämnden i
Hudiksvall redan en effektiv verksamhet.

Beslutsgång
Jim Svensk Larm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars Berglund (V) yrkar att en mellanrubrik läggs in mellan första och andra attsatsen.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 58
Tjänsteutlåtande - lärandenämndens budget 2020
Budget 2020 - i siffror
Åtgärder för en budget i balans 2020
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§ 24

2020-06-17

Dnr 2020-000079 - 612

Återrapport gällande lunch till distansstuderande
Bromanelever
Verksamhetschef Urban Wickman redogör för hur beslutet att dela ut luncher
till distansarbetande Bromanelever fungerat. Cirka 130-140 stycken luncher har
varit beställda löpande. Det tillkom inte nämnvärt flera när det öppnades upp
för att även hämta ut mat Delsbo och Iggesund. Den mat som beställts men
inte hämtas ut har köket kunnat ta tillvara på. Det har varit positivt för köket
som haft arbetsuppgifter och det har fungerat bra med samarbetet med CUL
och restaurang- och livsmedelsprogrammet gällande distribution och logistik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

8(24)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 25

2020-06-17

Dnr 2019-000023 - 000

Korta frågor
Fråga från Bibbi Segerbrand (M): Har det gjorts någon utvärdering av
sommarskolan. Hur har eleverna klarat av respektive ämne på gymnasiet? Ska
satsningen ner i årskurs 7?
Svar från verksamhetschef Ulf Carlsson:
Vi gör utvärderingar årligen. De är överlag positiva svar från eleverna eftersom
de upplever att de får närmare, tätare hjälp i sina studier från lärare. Lovskolan
ger ju lite andra förutsättningar för skolan att organisera och just tillgången och
tillgängligheten av utbildade lärare är positiv. Årets lovskola startar veckan efter
midsommar och pågår i två veckor. Utvärderingen av den lovskolan får vi
återkomma till i höst. Idag är det 102 elever anmälda från åk 8 och 9. Det
brukar däremot inte vara så många som verkligen deltar.
En utvärdering på individnivå har vi inte möjlighet att genomföra idag. Det
handlar om "Elevens väg". Vi ser dock att flera elever höjer sina betyg under
lovskolans genomförande men inte alla.
Det är viktigt att veta att en del av framgången beror på tillgången på hjälp och
stöd kontra möjligheterna vi har att få behöriga lärare att arbeta på sommaren.
Vi har idag svårt att hitta lärare som arbetar på sin ferie. De vi avsätter för att
arbeta ska också ha anpassat/förskjutet arbetsår vilket får konsekvenser i det
ordinarie läsåret. Därför förordar jag inte att lovskolan ska utökas och också
innefatta åk 7.
Fråga från Jim Svensk Larm (S): måndagen den 3 februari tog ungdomarna över
riksdagen då ungdomens riksdag arrangerades. 349 ungdomar fick tjänstgöra
som riksdagsledamöter under en dag och debattera motioner som de själva
skrivit i olika utskott och plena. Antalet klasser varierar mellan 85 - 160 st med
två till fem representanter per klass. Har Bromangymnasiet haft några
representanter på ungdomens riksdag tidigare? Om inte hur kan
Bromangymnasiet försöka få in ungdomens riksdag i sitt arbete framöver?
Svar från verksamhetschef Urban Wickman:
Bromangymnasiet har inte tidigare deltagit i Ungdomens riksdag, men det har
varit samtal med samhällskunskapslärarna om att försöka vara med när
möjligheten kommer igen.
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Fråga från Björn Forsling (S): Hur är situationen på Iggesunds skola med
anledning av rykten om elev- och personalflykt?
Svar från t.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg:
Det finns inga signaler på flykt. Tvärtom har skolan inför höstterminen varit
tvungen att tacka nej till behörig personal. Det pågår ett positivt samarbete med
hela samhället i Iggesund för att försöka vända på utvecklingen.
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§ 26

2020-06-17

Dnr 2020-000053 - 027

Återrapport gällande den nya gymnasielagen
Verksamhetschef Urban Wickman redogör för den ”nya” gymnasielagen som
handlar om möjligheterna för asylsökande att få uppehållstillstånd på grund av
studier eller avsikt att studera. Den ställer större krav på individuellt upplägg
vilket påverkar individuella programmets studieplan.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 27

2020-06-17

Dnr 2020-000065 - 000

Information gällande förskolans verksamhet
Verksamhetschef Annika Gabrielsson redogör för förskolans verksamhet.
Verksamhetens framgångsfaktorer är strategisk kompetensförsörjning, likvärdig
utbildning & hög kvalitet, samsyn & samarbete samt styrning & ledarskap.
Utmaningarna är att få pengarna att räcka. Det påverkar barngruppernas storlek
och personaltätheten. Personaltätheten påverkar i sin tur arbetsmiljön i
förskolan. Lokalerna och utemiljöerna är en annan utmaning. Likvärdig
utbildning i hela kommunen är en tredje utmaning.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 28

2020-06-17

Dnr 2020-000078 - 100

Beslut om nämndsplan 2020
Lärandenämnden beslutar
att föreslå nämnden att anta nämndsplanen för 2020 med ändring att ta bort
indikatorn gällande antal certifierade förskolor och skolor enligt "Grön flagg".

Sammanfattning
Nämndsplanen är framtagen genom systemet Hypergene som är det beslutsstöd
som kommunen använder. I nämndsplanen redovisas bland annat
kommunfullmäktiges mål, lärandenämndens verksamhetsmål, indikatorer samt
särskilda uppdragen från kommunfullmäktige.
Kvalitetssamordnare Mona Lindvall Eriksson redogör för skillnaderna
gentemot förra årets nämndsplan. Det har inte genomförts några ämnesprov i
årskurs 3 under vårterminen 2020 så där kommer det inte finnas något resultat.
Gällande vuxenutbildningen tillkommer fyra indikatorer för SFI. Förslag att ta
bort indikatorn gällande antal certifierade skolor och förskolor enligt "Grön
flagg". Den är borttaget på KF-nivå och nämnden arbetar idag med
förebyggande arbete i ett breddare perspektiv som även handlar om ekonomi
och social hållbarhet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 57
Tjänsteutlåtande - nämndsplan
Förslag till nämndsplan 2020
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§ 29

2020-06-17

Dnr 2019-000538 - 036

Redovisning av synpunkter och klagomål
Kvalitetssamordnare Emma Berglund rapporterar synpunkter och klagomål
inkomna till nämnden under perioden oktober 2019-februari 2020.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 30

2020-06-17

Dnr 2020-000004 - 002

Beslut om tillägg i lärandenämndens
delegationsordning
Lärandenämnden beslutar
att göra nedan tillägg och ändringar i lärandenämndens delegationsordning.

Sammanfattning
T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg redogör för förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2020 att inrätta en funktion som
biträdande förvaltningschef i lärandeförvaltningen. Förvaltningen föreslår
därför att delegationsordningen kompletteras med ett ärende ” Ta beslut i
förvaltningschefens ställe vid dennes frånvaro” och att delegaten är biträdande
förvaltningschef.
Vidare föreslår förvaltningen en förändring på sidan 4 gällande ”Beslut om
ansökan om statsbidrag kopplade till Skolverket och Migrationsverket”.
Förändringen är att vidaredelegaten ska vara verksamhetschef. Tidigare
vidaredelegat var enhetschef förvaltningsstöd. Här föreslås också ett nytt ärende
”Handläggning av ansökan om statsbidrag kopplade till Skolverket och
Migrationsverket” där vidaredelegat ska vara handläggare förvaltningsstöd.
På sidan 6 föreslås ett tillägg ”Beslut om skjuts till nattis” där beslutet delegeras
till arbetsutskottet. Detta i enlighet med tidigare fattat beslut i nämnden.
På sidan 17 och 18 föreslås att där vidaredelegat är endast enhetschef så ska det
kompletteras med enhetschef/rektor eftersom det idag inte finns någon som
enbart innehar tjänsten om enhetschef inom vuxenutbildningen.
Ordet förskolechef ska ersättas med rektor och enhetschef elevhälsan ska
ersättas med verksamhetschef elevhälsan för att följa gällande lagstiftning.
Denna ändring gäller genomgående i dokumentet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 59
Tjänsteutlåtande - tillägg i lärandenämndens delegationsordning
Gällande delegationsordning för lärandenämnden
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§ 31

2020-06-17

Dnr 2020-000042 - 611

Beslut gällande förlustgaranti för lärarassistenter
Lärandenämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bevilja lärandenämnden 1,5 miljoner kronor i
förlustgaranti för lärarassistenter.
Sammanfattning
T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg redogör för förslaget.
Under hösten 2019 infördes ett riktat statsbidrag för lärarassistenter på 475
miljoner kronor för 5 månader. Det motsvarade det 1,5 miljoner kronor för
Hudiksvalls del. Nu sänks det riktade statsbidraget från 1 miljard till 500
miljoner kronor för 2020 och den resterande delen läggs in i det generella
statsbidraget. Ramarna för årets statsbidrag är inte beslutade ännu. Den 1 april
öppnar ansökan för våren och det är aviserat en ny ansökningsomgång i höst.
Innan bidragsramarna är klara vet vi inte om vi får 750 tkr nu och 750 tkr i höst
eller om vi får 1,5 miljoner nu och inget i höst. Vi vet heller inte om
vårpropositionen innehåller några förändringar.
Statsbidraget ska användas till att anställa flera eller bibehålla antalet
lärarassistenter i skolan. Syftet är att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på
undervisning. Lärarassistenternas arbetsuppgifter är att avlasta läraren och
skapa mer tid för läraren att ägna sig åt undervisning. Statsbidraget täcker
kostnaden för halva lönen och det rörde sig under höstterminen 2019 om 21
personer. Lärandenämnden önskar att satsningen på lärarassistenter ska finnas
kvar. Finns inte de ekonomiska förutsättningarna att ha dem kvar så kommer
det att ta tid säga upp personalen. Lärandenämnden ansöker därför till
kommunfullmäktige om en förlustgaranti på 1,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet § 12
Tjänsteutlåtande - förlustgaranti för lärarassistenter

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 32

2020-06-17

Dnr 2020-000026 - 006

Beslut gällande nytt sammanträdesdatum i september
och november
Lärandenämnden beslutar
att flytta nämndsammanträdet från den 17 september till den 10 september.
att flytta arbetsutskottet sammanträde den 27 oktober till den 17 november.
att flytta nämndssammanträdet från den 12 november till den 3 december.
Att arbetsutskottets sammanträde den 24 november och nämndssammanträdet
den 10 december ställs in.

Sammanfattning
T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg redogör för förslaget.
Delårsrapporten ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10 september.
För att lärandenämnden ska hinna fatta beslut om rapport så föreslås att
nämndsammanträdet i september tidigareläggs en vecka.
För att verksamhetscheferna, enhetscheferna och ekonomerna ska hinna få in
den statistik som krävs för att ta fram ett förslag till detaljbudget från SCB, för
att hinna räkna på förslaget samt genomföra de fackliga förhandlingarna så
föreslås att föreslås att arbetsutskottet sammanträde den 27 oktober flyttas till
den 17 november och att nämndsammanträdet den 12 november flyttas till
torsdagen den 3 december.
Eftersom nämnden enligt ovan förslag kommer att sammanträda den 3
december så föreslås att sammanträdet den 10 december ställs in då de ligger
med bara en vecka emellan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - nya sammanträdesdatum
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§ 33

2020-06-17

Dnr 2020-000100 - 041

Beslut om tidsplan för budget 2021
Lärandenämnden beslutar
att lärandenämnden antar tidsplanen för detaljbudget 2021.
Sammanfattning
T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg redogör för förslaget som innebär att
nämnden ska anta en detaljbudget för 2021 vid nämndsammanträdet i
december.

Beslutsunderlag
Förslag till tidsplan för budget 2021
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Lärandenämnden

§ 34

2020-06-17

Dnr 3139

Återrapport verksamhetsbesök
Jim Svensk Larm (S) rapporterar från ett digitalt verksamhetsbesök med
motorbranschcollege som är ett samarbete mellan skola och näringsliv.
Verksamheten har fått bra utvärderingar och den är nära att certifieras.
Ordförande tackar för informationen.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 35

2020-06-17

Dnr 2019-000029 - 000

Förvaltningen informerar
T.f. förvaltningschef Marina Nord-Öberg rapporterar om nuläget gällande
covid -19 pandemin. Förvaltningen har planerat i tre månader för olika
scenarion och planering fortgår. Pandemin nådde Hudiksvall precis innan
skolavslutningarna så inga skolor har behövt stänga. Just nu viss oro inför
sommarens sammanslagning av verksamheter.
Ordförande Jonas Holm rapporterar om ett möte med X-trafik. Diskussion
kring skolskjuts och "Ung i Glada Hudik"-kortet. Nytt möte den 4 september
med ambition att modernisera "Ung i Glada Hudik"-kortet.
Ordförande Jonas Holm berättar att nämndsammanträdena till hösten kommer
att gå till dagens sammanträde. Ordinarie ledamöter erbjuds att närvara på plats
och ersättare på länk. Utrustningen ska uppgraderas på Kulturhuset så nämnder
även kommer att ha möjlighet att sammanträda där.
Verksamhetschef Urban Wickman rapportera om studentfirandet,
distansundervisning och undervisningen till hösten. Studentfirandet på
Bromangymnasiet hade organiserats väl med anledning av rådande pandemi
och förlöpte fint. Stor andel av eleverna tycker att distansundervisningen har
fungerat väl. Efter gällande rekommendationer kommer gymnasiet att bedriva
undervisning på plats när höstterminen drar igång.
Två elever vid Bromangymnasiet har under kort tid tragiskt gått bort.
Krisorganisationen har fungerat bra och skolan har haft ett fint samarbete med
kyrkan och kommunen.
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Lärandenämnden

§ 36

2020-06-17

Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut
Lärandenämnden har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till
förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegeringsordning.
Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till
verksamhetschefer och enhetschefer. Dessa beslut rapporteras enligt särskild
delegeringsblankett till lärandenämnden. Redovisningen innebär inte att
nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla
beslutanderätt.
Beslut om komplettering till nämndens beslut gällande luncher till
distansstuderande Bromanelever, 161
Beslut om avsteg från tillämpning gällande uppsägning av förskoleplats med
anledning av Covid 19 pandemin, 162
Beslut om transport till och från Nattis, 163
Beslut om yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan mot Iggesunds skola,
164-165
Uppsägning av fritidsplats, 166-167
Uppsägning av förskoleplats, 168-170
Fysisk kränkning, 171-194
Psykisk kränkning, 195-206
Verbal kränkning, 207-215
Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, 216
Anställning av obehörig personal över 6 månader, 217
Avstängning av elev, 218-219
Tillfällig omplacering av elev med enskild undervisning, 220
Lärandenämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 161220

Beslutsunderlag
Återrapporterade delegationsbeslut
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37

2020-06-17

Dnr 2020-000005 - 000

Meddelande till nämnden
Meddelas lärandenämnden och läggs till handlingarna.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2020-04-08 – Information om
omsorg för barn vis stängning av skola, förskola, fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, april 2020 – Vilken personal
kan få omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet stänger?
Skolverket – Checklista vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt
fritidshem
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-04-07 § 125 – Intern kontrollplan
2019, nämnder
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 36 – Årsredovisning 2019 Hudiksvalls
kommun med nämndernas verksamhetsrapporter 2019
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 37 – Revisionsberättelse för år 2019 samt
fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 39 – Tilläggsanslag 2020
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-04-29 § 50 – Återrapport
gällande barns och ungas delaktighet i kommunala vardagsmiljöer och
beslutsprocesser
Krisledningsnämndens arbetsutskott 2020-05-05 § 7 – Särskilda medel avsatt
för Covid -19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22(24)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2020-06-17

Krisledningsnämndens arbetsutskott 2020-05-05 § 8 – Inköp av munskydd av
beredskapsskäl Covid -19
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-05-12 § 48 –
Dokumenthanteringsplan 2020 Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Meddelande till Lärandenämnden
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§ 38

2020-06-17

Dnr 2020-000039 - 000

Eventuellt tillkommande ärenden
Lärandenämnden beslutar
att skicka blommor till förvaltningschef Ingela Rauhala.
Sammanfattning
Hälsning till nämnden från förvaltningschef Ingela Rauhala som är sjukskriven.
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