Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämnden
Tid:

2019-01-16, kl. 14:00

Plats:

Sunnerö, Kungsgatan 9
S och V har förmöte kl 13:00 i lokalen Sunnerö M, L, KD och C har
förmöte kl 13 i lokalen Duvemåla (vån 3 Kungsgatan 9) Utbildning för
förtroendevalda kommer att ske i samband med nämnsammanträdet:
Ekonomi, Martin Larsson controller Personalfrågor, Jessica Gustafson
HR-ansvarig

Gunnevik Anne (L),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista
1.
2.

Förvaltningens information
Val av representanter till Programråden 2019-2022, 2019.004 KUN

3.

Val av representanter till yrkesrådet 2019-2022, 2019.005 KUN

4.

Remissvar: Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP),
2019.022 KUN
BUS Samverkansöverenskommelse 2019-2022, 2019.013 KUN

5.
6.
7.

Uppföljning av kränkande behandlingar och klagomål inom utbildning,
2019.009 KUN
Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden, 2019.023 KUN

8.

Anmälan av delegationsbeslut, 2019.024 KUN
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Val av representanter till
Programråden 2019-2022
2
2019.004 KUN
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-01-09

§ 6 2019.004 KUN

Val av representanter till Programråden 2019-2022
Ärendebeskrivning
Alströmergymnasiet har nämndens uppdrag att genom programråd skapa dialog och
samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle samt i hög grad möjliggöra för elevernas
delaktighet och inflytande. Programråden skall syfta till att utveckla utbildningens kvalitet
samt förbereda de studerande för att möta arbetslivet.
Kultur- och utbildningsnämnden ska utse en eller två representanter per programråd
(Riktlinjer programråd UN § 25 2016-04-19):
Barn- och fritidsprogr.
Bygg- och anläggningsprogr.
Ekonomiprogr.
El- och energiprogr.
Estetiska progr.
Handels- och administrationsprogr.
Naturvetenskapsprogr.
Restaurang- och livsmedelsprogr.
Samhällsvetenskapsprogr.
Teknikprogr.
Vård- och omsorgsprogr.

Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 16 januari.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Riktlinjer programråd
reviderade UN 2016-04-19 § 26
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Riktlinjer programrådens verksamheter vid Alströmergymnasiet i
Alingsås.
Syfte
Alströmergymnasiet har utbildningsnämndens uppdrag att genom programråd skapa dialog och
samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle samt i hög grad möjliggöra för elevernas
delaktighet och inflytande. Målet är att utveckla utbildningens kvalitet och att kunna erbjuda och
förbereda våra elever inför att möta arbetslivet.
Rådet är ett forum för information, diskussion och samverkan. Programråden är en rådgivande
funktion till främst rektor och har ingen beslutanderätt. Programrådet uppgift är i första hand att
lämna förslag till beslut som skall fattas av rektor eller nämnd.
Varje gymnasieprogram vid Alströmergymnasiet skall ha ett programråd. Gymnasiesärskolans
program ingår i motsvarande program på gymnasiet. För yrkesprogrammen finns detta reglerat i
Gymnasieförordningen 1 kap 8 §.

Rådets uppgift
Programrådet uppgift är:










Att vara ett forum för elevinflytande.
Att informera och diskutera programmets innehåll, upplägg och utveckling framåt.
Att knyta programmet närmare arbetslivs- och branschfrågor.
Att få information och delta i analysarbetet av programmets resultat i GR-enkät och andra
utvärderingar.
Att förmedla och säkerställa information och kommunikation mellan programråd och
utbildningsnämnden
Att verka för en jämn könsfördelning bland eleverna på programmen.
Samverka med och vara rådgivande till vård- och omsorgscollege Alingsås (programråd
inom vård- och omsorg)
Att medverka i planeringen av gymnasiearbetet.
För yrkesprogrammen gäller även att planera det arbetsförlagda lärandet (APL) gällande på
yrkesprogram och ev. handledarutbildningar.

Rådet för teknikprogrammet har ett vidgat uppdrag och uppgifter som framgår av teknikcollege
framtagna kvalitetskriterier.

Sammansättning
 Sammansättningen skall återspegla arbetslivet och/eller kommande studievägar.
 Arbetslivets representanter skall företräda sin bransch och bör kunna informera om
utveckling, kompetensbehov samt väsentliga trender.
 Utbildningsnämnden utser en eller två representanter per programråd.
 De fackliga organisationerna skall ges möjlighet till representation.
 Studie- och yrkesvägledare skall ges möjlighet till representation.
 Alströmergymnasiet utser ledamöter från egen organisation samt elevrepresentanter från
varje årskurs.
 Ordförande i första hand från arbetslivet.
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Arbetssätt
 Programråden har minst två möten per läsår och sammankallas av respektive rektor.
 Vid läsårets början görs en mötesagenda för året som delges samtliga representanter.
 Vid första träffen formuleras en tidplan för kommande läsår där programmets aktiviteter
som ”öppet hus” etc. synliggörs tydligt.
 Kallelse till programråden görs minst två veckor i förväg.
 Vid respektive programråd deltar en rektor och en lärare med särskilt ansvar för
programrådet.
 Vid mötestillfällena förs minnesanteckningar av sekreterare som utnämns för varje möte.
Anteckningar skickas till ansvarig rektor för arkivering i dokumentationssystemet Alfresco.
 Utvärderingen av arbetet sker läsårsvis och rapport skall lämnas till Utbildningsförvaltningen
senast i december månad. Utvärderingen skall ligga till grund för rådets förbättringsarbete
nästkommande år.
 Samtliga ordföranden för programråden träffas en gång per år under april månad.
 Möten kan väljas att förläggs växelvis hos deltagande offentliga och privata verksamheter.
 Vid varje möte skall en uppföljning av arbetslivskontakter ske och i vilket syfte denna kontakt
främjar elevernas framtida inträde i arbetslivet. Detta i syfte att knyta programmet närmare
arbetsliv och branschfrågor.

Återkommande punkter på programrådens dagordningar
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Godkännande av dagordning
Val av person som för minnesanteckningar
Presentation av ledamöter
Val av ordförande
Genomgång av föregående minnesanteckningar
Information från programmet ang. innehåll, upplägg och aktualiteter
Elevernas synpunkter och frågor
Arbetslivs- och branschfrågor
Uppföljning av arbetslivskontakter i relation till att förbereda elevernas framtida inträde i
arbetslivet.
§ 10 Information från politikerna
§ 11 Utveckling av programmet - framtidsfrågor
§ 12 Nästa programråd
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Val av representanter till
yrkesrådet 2019-2022
3
2019.005 KUN
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-01-09

§ 7 2019.005 KUN

Val av representanter till yrkesrådet 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden ska utse två representanter till yrkesrådet för
yrkesutbildningen plåt och svets vid vuxenutbildningen, Campus Alingsås.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 16 januari.
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Remissvar: Motion Föreningarnas Hus - Anna
Hansson (MP)
4
2019.022 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-11
Jan Wärn

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.022 KUN

Remissvar Motion föreningarnas hus
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153 lämnat en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun. Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett
Föreningars Hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 211) beslutade den 7 november att remittera ärendet till
dåvarande kultur- och fritidsnämnden. Den nybildade kultur- och utbildningsnämnden
besvarar remissen.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen konstaterar att det finns en potential i ett bättre utnyttjande av redan befintliga
samlingslokaler och mötesplatser inom kommunen t.ex. i Kulturhuset, Arena Elva,
hembygdgårdsföreningarna, Nolhaga Slott, konferenslokal för föreningar i Nolhaga Parkbad,
skolor m.fl. Nämnda utrymmen kan användas av kultur- och föreningslivet för olika typer av
föreningsverksamhet och kan tillgodose behovet av en öppen, tillfällig eller flexibla
mötesplatser och aktiviteter för föreningar i Alingsås. Vid ett flertal av nämnda möteslokaler
kan föreningarna använda sig av befintligt café, wifi, skrivare, projektor m.m och därmed
använda gemensamma resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Det finns således samlingslokaler som i dag kan nyttjas än mer resurseffektivt anser
förvaltningen att det inte finns skäl att inrätta ytterligare ett särskilt hus eller byggnad för
föreningar ett s.k. ”Föreningarnas Hus”. Härmed anser förvaltningen att det i dag redan finns
lokaler som kan nyttjas för detta ändamål.
Vad gäller frågan rörande stöd med samordning för ekonomiskt svaga föreningar skulle detta
kunna lösas med en föreningspool likt den som finns i Malmö och Göteborgs stad. Detta bör
dock föregås av en utredning och resurser behöver i så fall tillsättas för detta ändamål.
Ekonomisk bedömning
Inrättandet av ett föreningarnas hus i kommunal regi samt inrätta stöd med samordning för
ekonomiskt svaga föreningar kommer att medföra ökade kostnader i enlighet med ovan.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget med de
förutsättningar och synpunkter som framgår av förvaltingens yttrande.

Beslutet ska skickas till
KS
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Åsa Holmstrand
Tf förvaltningschef

Jan Wärn
Verksamhetschef
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Motion till Alingsås Kommunfullmäktige 2018-06-27

Föreningarnas Hus
Föreningslivet är en mycket viktig del av grundstrukturen i civilsamhället. I föreningslivet finns
möjligheter till social gemenskap, att träffa nya vänner och att uppleva och skapa tillsammans. Inom
föreningslivet återfinns väldigt många olika typer av verksamheter såsom idrott, sömnad, politik,
naturvistelser, musik, odling, teater, konstnärlig verksamhet, bokcirklar och mycket annat.
Föreningslivet och engagemanget där kan bidra till att skapa goda förutsättningar för social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är en arena där människor av olika åldrar har möjlighet att
träffas för att tillsammans utvecklas och skapa. Den gynnar folkhälsan och bidrar med värdefulla
och stora insatser till samhället.
Det är viktigt att kommunen på ett så kraftfullt sätt som möjligt skapar förutsättningar för ett
blomstrande föreningsliv. Många föreningar är ekonomiskt svaga och behöver stöd med lokaler och
samordning. En god geografisk placering av verksamheterna är också viktigt för att den ska vara
lättillgänglig för så många som möjligt.
Med ett Föreningarnas Hus i Alingsås skulle föreningslivet kunna skapa en betydelsefull mötesplats
för alla människor. En mötesplats där även kontakter knyts mellan människor i olika föreningar.
Inrättandet av ett Föreningarnas Hus kan också skapa nya möjligheter för sysselsättningsprojekt och
spontanaktiviteter.
Där skulle det kunna finnas möjligheter för till exempel gemensamma funktioner såsom reception
och café, samt tillgång till skrivare/kopiator och internet. Gemensamma lokaler med exempelvis
biosittning för bio, teater och föreläsningar. Där skulle också kunna finnas möteslokaler att
låna/hyra och kontorsytor där varje förening kan hyra eget rum eller få del av en gemensam yta med
endast en hurts och skrivbord att förfoga över (minikontor).
Ett Föreningarnas Hus kan vara en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för
delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i Alingsås kommun. Exempel på
kommuner som redan har ett Föreningarnas Hus är Örebro, Malmö, Lund, Luleå, Karlskoga,
Motala, och Skellefteå.
Jag yrkar att:
Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningarnas Hus
Anna Hansson (MP)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 211 2018.427 KS

Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153 lämnat en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningars Hus.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och fritidsnämnden.
Expedieras till
KFN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

BUS
Samverkansöverenskomme
lse 2019-2022
5
2019.013 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-11
Åsa Holmstrand

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.013 KUN

BUS Samverkansöverenskommelse 2019-2022
Ärendebeskrivning
En ny samverkansöverenskommelse för BUS-samverkan mandatperioden 2019-2022 har
tagits fram och ska beslutas av respektive nämnd; Socialnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden.

Förvaltningens yttrande
Vid 2018 år sista möte för politisk samverkan utvärderades samverkansöverenskommelsen
för mandatperioden.
För att få en tydlig struktur i den politiska samverkan kommer politisk samverkan att ske
genom två möten under året som utgår ifrån flerårsstrategi och kan ligga till grund för
kommande politiska prioriteringar.
Det finns idag flera samverkansforum för barn- och unga där berörda nämnder ingår samt
andra verksamheter såsom hälso-sjukvård och polis. Utöver BUS finns numera även SAMLA
som är nuvarande närvårdssamverkan (Samverkan Lerum Alingsås) där samverkan sker
både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Det finns behov av att ha flexibla former för
samverkan på tjänstemannanivå under mandatperioden.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner avtalet och ger ordföranden i uppdrag att
underteckna BUS – samverkansöverenskommelse för 2019-01-01—2019-12-31.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden

Åsa Holmstrand
Tf förvaltningschef
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Datum:
2018-10-22
Handläggare: Karin Alvermalm
Direktnr:
0322-61 69 70
Beteckning:

BUS- Barn Ungdom Samverkan
Samverkansöverenskommelse

Syfte
BUS- verksamheten ska genom samverkan mellan Socialnämnden, Barn- och
utbildningsnämnden, Kultur- och utbildningsnämnden samt andra samhällsaktörer
samordna olika resurser för att dels öka effektiviteten i det psykosocial
förebyggande arbetet med barn och ungdomar och dels främja demokratiska
värderingar, en god livstil och folkhälsa hos barn och ungdomar.
Verksamheten ska initiera, planera, organisera, stödjas och följa upp arbetet riktat
till barn, ungdomar och deras familjer. All personal som har kompetens och arbetar
med barn och ungdomar inom de tre BUS- förvaltningarna är därmed berörda av
denna verksamhet.
Politisk samverkan
Politisk samverkan ska ske mellan berörda nämnder för att få in arbetet med barn
och unga på ett strukturerat sätt i Flerårsstrategin. Detta sker genom två möten per
år, ett på våren och ett på hösten. Vårens möte ska behandla det gångna året och
nuläget, höstens möte behandlar nuläge och framtid. På det här sättet möjliggörs för
politiken i de berörda nämnderna att samordna arbetet med barn och ungdomar och
föra in det i sina politikska prioriteringar för kommande år.
Förvaltningarnas arbete med att verkställa de politiska besluten sker inom ordinarie
verksamhet.
Förvaltningarnas samverkan
Idag finns flera samverkansforum för barn och unga där berörda nämnder ingår
samt andra verksamheter så som hälso- och sjukvård och polis. Utöver BUS finns
SAMLA (Samverkan Lerum Alingsås) som har en samverkan både på politisknivå
och tjänstemannanivå. Vilka samverkansformer som finns på tjänstemannanivå kan
variera under mandatperioden.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Tidigare samverkansöverenskommelse BUS- Barn och Unga Samverkan ersätts av
ovanstående.
Giltighetstid
Samverkansöverenskommelsen gäller under mandatperioden till och med
2022-12-31.

Alingsås 2019-01-01

Socialnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Eva-Lotta Pamp
Ordförande

Kent Perciwall
Ordförande

Kultur- och utbildningsnämnden

Anne Gunnevik
Ordförande

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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2 (2)

Uppföljning av kränkande
behandlingar och klagomål
inom utbildning
6
2019.009 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-11
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.009 KUN

Uppföljning av kränkande behandling inom utbildning 1
september-31 december
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2014, § 56-57 om riktlinje och rutiner för
utbildningsförvaltningens arbete med att främja likabehandling, förebygga samt motverka
diskriminering och kränkande behandling och hantering av klagomål. Riktlinjen har sin
utgångspunkt i Skollagens 6 kap.
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör en kvartalsvis återrapportering gällande
kränkande behandlingar och inkomna klagomål inom verksamheterna till nämnden.
Kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande
Under perioden 1 september till 31 december har 2 anmälningar om kränkande behandling
och 4 klagomål inkommit inom förvaltningens utbildningsverksamheter. Nedan redovisas de
sektorsvis.

Antal
anmälda
kränkningar
Öppna
ärenden
Avslutade
ärenden
Antal
klagomål

Sektor 1
0

Sektor 2
0

Sektor 3
0

Sektor 4
1

Sektor 5
0

Sektor 6
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

2

Kommentarer till uppföljning av kränkande behandling och förebyggande åtgärder:
Per sektor kort
Sektor 6 har under perioden haft 1 kränkningsärende som nu är avslutat, där en elev
uttryckte sig nedvärderande om en annan elevs utseende. Sektor 6 arbetar förebyggande
mot kränkande behandlingar genom ett kontinuerligt värdegrundsarbete, med fokus vid
kursstarter som sker upp till fem gånger per år.
Sektor 1 har under perioden inte haft några kränkningsärenden. Sektorn arbetar
förebyggande med dessa ärenden genom olika satsningar på bemötande, och skapa
studiero för att skapa trivsel och trygghet. Elevskyddsombudet har deltagit i skyddsronder
samt representerar programmet vid programmöten. Elevhälsoteamet har medverkat på
mentorstider i framförallt åk 1. På GS genomförs kill- och tjejsamtal regelbundet.
Sektor 3 har inte haft några kränkningsärenden under perioden. Sektorn arbetar med flera
förebyggande insatser där elevhälsoteamet besöker programarbetslaget för att prata om
trivsel, sammanhållning och gruppdynamik. I veckovisa elevhälsomöten med rektor
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diskuteras klasser och elever utifrån såväl studieresultat som mående och klassers
gruppdynamik. Slutligen genomfördes sammarbetsövningar och gemenskapsaktiviteter för
klasser och program i slutet av 2018.
Sektor 5 har inte haft några kränkningsärenden under perioden. Sektorn arbetar dagligen
kontinuerligt och integrerat förebyggande med dessa frågor genom anpassningar för såväl
den enskilda individen som gruppen. Mentorskapet innebär tät kontakt och uppföljning per
elev och coachande samtal som ingår i den dagliga verksamheten. I samverkan med
elevhälsoteamet identifieras risker vilket medför ändringar i strategier och upplägg i
skolvardagen. Sektorn har även elevstödjare som arbetar med att se över arbetsmiljön för
eleverna när de rör sig i lokalerna mellan lektioner vilket fungerar förebyggande i sig.
I och med den reviderade planen mot diskriminering och kränkande behandling har arbetet i
arbetslaget förenklats genom tydliga rutiner även för det främjande arbetet.
Sektor 4 har haft ett kränkningsärende under perioden som också är avslutat. Sektor 4
arbetar förebyggande mot kränkande behandlingar genom att elevhälsoteamet besöker
programarbetslagens träffar. Kuratorerna har också besökt olika klasser samt haft flera
samtal med elever såväl enskilt som i grupp.
Kommentar kring uppföljning av klagomål:
Per sektor kort
Två klagomål har inkommit till sektor 6 där båda gällde lärarbedömningar.
Ett klagomål har inkommit till sektor 5 som inte har genererat ett formellt kränkningsärende.
Detta avser att flickor på IM kränker varandra via sociala medier. Förvaltningen följer upp
detta genom samtal med de inblandade elever samt arbetar förebyggande.
Sektor 3 har under perioden haft ett klagomål som rörde att en rektor inte svarade på ett mail
inom 48 timmar. Samtal har förts med den klagande
Ekonomisk bedömning
Inte relevant i detta ärende.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning
Åsa Holmstrand

Katrin Löfqvist

Tf förvaltningschef

Förvaltningssekreterare
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Meddelanden till kultur- och
utbildningsnämnden
7
2019.023 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-11
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.023 KUN

Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för kultur- och utbildningsnämnden:



Flerårsstrategi 2019-2022 för Alingsås kommun KF § 226, dnr 2019.029.077 KUN

Ekonomisk bedömning
Inte relevant i detta ärende.
Förslag till beslut
kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Åsa Holmstrand
Tf förvaltningschef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-11
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.024 KUN

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 37-40 §§. Kulturoch utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och
tjänstepersoner enligt den av nämnden antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska
redovisas till kultur- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastsälla delegationsbesluten. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Anmälan av delegationsbeslut - Ordförandebeslut dnr 2019.027 KUN – 001
Anmälan av delegationsbeslut - Campus, vuxenutbildning dnr 2019.025 KUN – 001
Anmälan av delegationsbeslut - Integrationsavdelningen dnr 2019.026 KUN – 001-003
Anmälan av delegationsbeslut - Förvaltningschef dnr 2019.011 KUN – 001
Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet dnr 2019.028 KUN - 001

Ekonomisk bedömning
Inte relevant i detta ärende
Förslag till beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Åsa Holmstrand
Tf förvaltningschef

Pernilla Melin
Kvalitets- och nämndcontroller
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