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Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
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Håkan Stern (S)
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Jan Gustafsson (V)
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Patrik Fridh (C) (deltar digitalt ) §§25-26 ersätter Martin Tirhammar (C)
Sven-Erik Dahlgren (KD) (deltar digitalt ) ersätter Maria Åkebrand (KD)
Kjerstin Hansson (SD) (deltar digitalt ) ersätter Otto Stryhn (SD)
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Dimitrios Diamantopolos (S) (deltar digitalt )
Birgitta Larsson (S) (deltar digitalt )
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Patrik Fridh (C) (deltar digitalt ) §§27-36
Per Palm (L) (deltar digitalt )
Emily Munter (V) (deltar digitalt )

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller)
Dennis Pavlovic (Utbildningschef) §25
Erik Bjurström (Elevhälsochef) §25
Torbjörn Ott (Lektor Alströmergymnasiet) §26
Martin Larsson (Enhetschef ekonomi) §§28-36
Henrik Widlund (controller) §§28-36
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Rebecka Gustin (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§25-36

Sekreterare

Pernilla Melin
Ordförande

Anne Gunnevik (L)
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Rebecka Gustin (S)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2021-03-17

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2021-03-19

Datum för anslags
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen

2021-04-11
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§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36

Uppföljning av måluppfyllelse och hälsa Alströmergymnasiet
Information Digital agenda
Uppvaktning idrottsprestation
Information från förvaltningen
Återrapportering uppdrag budget 2021
Revidering av Digital agenda
Organisation Alströmergymnasiet läsåret 2021/2022
Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan på måluppfyllelse
och hälsa
Potatisfestivalen 2021
Förslag till uppdrag till förvaltningen, anläggande av boulebanor
Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen gällande plan för
minnesplatser och statyer
Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och utbildningsnämnden
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§ 25

Uppföljning av måluppfyllelse och hälsa Alströmergymnasiet
A/ Erik Bjurström och Dennis Pavlovic
Uppföljning och presentation av genomförd elevenkät med anledning av ärendet som
återfinns i § 32.
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§ 26

Information Digital agenda
Torbjörn Ott redogör för utvärdering av nuvarande Digital agenda samt förslag till revidering
av Digital agenda 2.1.
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§ 27

Uppvaktning idrottsprestation
Alingsås IF:s gymnastikförening har tävlat med ett lag i SM i Kvinnlig artistisk gymnastik
under 2020. Laget bestod av Victoria Göransson, Ida Backhans, Thea Wold Hedlund och
Ling Svahn.
Tränarna för laget heter Mathias Eriksson och Susanne Sandberg.
Vid tävlingarna i SM kom laget på en tredjeplats. Kultur- och utbildningsnämnden
uppmärksammande lagets insats vid dagens sammanträde.
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§ 28

Information från förvaltningen
A/ Ekonomisk uppföljning, Martin Larsson och Henrik Widlund
B/ Information från förvaltningen, Anneli Schwartz
-Återkoppling, patientsäkerhetsberättelsen 2020
-Museiparken
-Ishallen, aktuellt läge
-Språkhuset Alströmergymnasiet, renovering
-Smittskydd Västra Götaland, kontinuerlig kontakt
-Återföring Skolinspektionen
-E-week/UF
-Instagram takeover konsthallen, HDK, 13 mars
-Samverkan estetprogrammet och konsthallen ”Non-space - en koreografisk undersökning”
- Anställningsintervjuer pågår med anledning av ny verksamhetschef för kultur, turism och
evenemang
-Uppsalahem intresserade av IBA
-Turistbyrån som namn försvinner och kommer istället att kallas för turistinformation
-Uppföljning antal unga inom det kommunala aktivitetsansvaret:
januari februari mars
i sysselsättning

88

87

79

Vägledande samtal/enskilt stöd/uppföljning 42

45

37

Aktivitet och eller praktik genom "Din väg" 15

15

18
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§ 29 2020.308 KUN

Återrapportering uppdrag budget 2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomlysa verksamhet
utbildning, 2020-11-18 § 92 KUN. Genomlysningen ska enligt beslutet ske utifrån följande
faktorer:
 Kvalitetssäkra samtliga enheters mål och uppdrag, målgrupp och resultat
 Öka nyttjandet av verksamhetens lokaler
 Säkerställa adekvata roller och funktioner utifrån ändamålsenliga kvalifikationer
 Tillgängliggöra samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer
 Anpassa verksamhet utifrån tilldelad budget
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 15 mars angett följande:
Utifrån uppdrag har förvaltningen tagit fram underlag gällande demokratiarbete och
ungdomsverksamheten vid verksamhet utbildning. Underlaget beskriver
ungdomsverksamhetens arbete, aktiviteter, samarbeten och utbyten under år 2018-2020.
Underlaget biläggs tjänsteskrivelsen.
Utifrån uppdraget och den genomförda nulägesanalysen föreslår förvaltningen att demokrati
är en genomgående inriktning i samverkan mellan gymnasieskola, kulturskola samt
ungdoms- och fritidsverksamheten. Vidare föreslås renodling i platser för
ungdomsverksamheten samt att uppdrag gällande öppen och riktad verksamhet synliggör
målgruppers behov i relation till ålder.
I augusti 2020 tillsattes en grupp av chefer, lärare och unga för att utveckla det estetiska
programmet för att närma sig såväl kulturskola som ungdomsverksamheten. Detta i syfte att
öppna antagning till ny inriktning vid estetiska programmet, utveckla utbudet vid kulturskolan
och tillgängliggöra aktiviteter efter skoltid i högre utsträckning. Detta utvecklades väl och är
en del i det nya förslaget till organisationen och förslag för att skapa en helhet som benämns
Mötesplats unga.
Sedan uppdraget lämnades till förvaltningen i november har facklig samverkan genomförts
vid tre tillfällen (2021-01-19, 2021-02-26, 2021-03-09). Där har Mötesplats unga diskuterats
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, budget och hur enheter kan samverka för att möta unga
människors fritid. Samtal har även skett med barn- och ungdomsförvaltningen,
socialförvaltningen och i BUS-samverkan kring ungas fritid i Alingsås.
Målet med förslaget Mötesplats unga är att bidra till meningsfull och likvärdig fritid samt
delaktighet. Syftet är att nå fler ungdomar och nya målgrupper genom ett breddat utbud,
gemensamma arbetssätt och mångfald av mötesplatser, såväl fysiska som digitala.
Mål för demokratiuppdraget är:
 Att utveckla demokratiska samhällsmedborgare
 Att utveckla barn och ungas demokratiska kompetens
Utdragsbestyrkande
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Att ge barn och unga kunskap om demokratins form
Att kunna verka i demokratiska former
Att komma närmare den politiska arenan

För att nå målen krävs att samtliga involverade verksamheter skapar förutsättningar för
demokratiska samtal och aktiviteter där barn- och ungdomsperspektivet samt barn och
ungas erfarenheter och frågor tas tillvara. Utifrån den föreslagna organisationen kommer ett
systematiskt arbete bedrivas för att på så sätt vidga och förstärka arbetet inom flera
verksamheter i skola och fritid.
Ungdoms- och fritidsverksamhet föreslås att finnas vid:
 Kulturhuset riktas mot besökare 12-14 år
 Actusgården riktas mot besökare 20-24 år
 Central mötesplats (fritidsgårdar) 15-20 år, fokus studio, musik och media
Arbetssättet inom ungdoms- och fritidsverksamheten följs upp genom metoden KEKS som
ger ungdomar delaktighet och utrymme med att utforma aktiviteter. Metoden ger också en
bild av antal aktiviteter, vilka som deltar och könsfördelning. Personal kommer att
gemensamt med ungdomarna utveckla och ta fram innehåll för de olika målgrupperna och
platserna.
Sammanfattningsvis ska barn och unga i Alingsås ges möjlighet att verka och utveckla sin
demokratiska kompetens, erhålla en meningsfull fritid och möta kompetent personal under
sin fritid. Även en samverkan med studieförbund och Alingsås föreningsliv är en viktig
komponent för att kunna erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter.
Chef för enheten ungdomsverksamhet och Kulturskola kommer även att vara övergripande
ansvarig för Mötesplats unga.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering och antar förslag till ny
organisation för demokrati- och ungdomsverksamheten, Mötesplats unga.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering och antar förslag till ny
organisation för demokrati- och ungdomsverksamheten, Mötesplats unga.
Expedieras till
Verksamhet utbildning, verksamhet Integration och arbetsmarknad
Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden
FSG
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§ 30 2021.080 KUN

Revidering av Digital agenda
Ärendebeskrivning
Den dåvarande utbildningsnämnden antog en digital agenda för utbildningsväsendet den 24
januari 2017 (UN § 4). Därefter har den digitala agendan reviderats då den Digitala agendan
2.0 upprättades (UN § 18 2018-03-21). Syftet med upprättande av den digitala agendan var
att med strategiska och mätbara mål uppnå en mer likvärdig undervisning genom att, utifrån
elevernas enskilda behov, utveckla digitaliseringen i lärandeprocesser. Den digitala agendan
bygger på styrdokumenten för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för
vuxna vilka tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
Enligt den digitala agendan ska de mätbara målen ses över och justeras om så behövs.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Kultur- och utbildningsnämndens övergripande mål för skolverksamheten är att samtliga
elever/studerande ska uppnå de uppsatta mål som finns för respektive utbildning. Nämndens
verksamheter ska möta elever/studerande utifrån deras behov och förutsättningar och
därmed bidra till att de når sin fulla potential och skapar sig en plats i det framtida samhället.
Den digitala agendan skall vara en del i detta arbete för att kunna arbeta med uppföljning
och analys. En gedigen extern analys har även skett genom att förvaltningen valt att delta i
Guldtrappan som mäter olika faktorer av kvalitet i digitaliseringsarbetet (biläggs
tjänsteskrivelsen). Där har en bedömning resulterat i två utmärkelser.
Lektorerna vid Alströmergymnasiet har kontinuerligt utvärderat agendan och under hösten
2020 utvärderat den nuvarande Digitala agendan 2.0. Utifrån denna utvärdering och den
pågående coronapandemin, som inneburit hel eller delvis fjärrundervisning för elever och
lärare, har ett förslag till reviderad Digital agenda 2.1 upprättats.
Det reviderade förslaget innebär inga stora förändringar men ett nytt mål (J) har tillkommit.
Detta mål visar på de nya kompetensbehov som pandemin och fjärrundervisningen har
medfört.
Förslag till ny Digital agenda 2.1 biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Den Digitala agendan 2.1 godkänns.
Expedieras till
Verksamhetschef för utbildning, rektorer, lektorer
Utdragsbestyrkande
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§ 31 2021.065 KUN

Organisation Alströmergymnasiet läsåret 2021/2022
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i mars sammanlagt 1199 elever och av
dessa går 1157 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär antagning kan
antalet elever på nationella program öka till ca 1250 läsåret 2021/2022. Förslaget nedan har
tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.
Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 1 februari 2021.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2021/2022 är som följer:
1 februari
Gymnasievalet stänger för elever
17 mars

Nämnden beslutar om platser till preliminärantagningen

29 mars

Inloggning till Indra stängs iför preliminärantagningen

15 april

Preliminärantagning klar

17 maj

Sista dag att lägga ner utbildning program

18 maj

Nämnden beslutar om platser till slutantagningen

1 juni

Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

10 juni

Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl 10

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen
”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför
GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar.
Efter preliminärantagningen kan förvaltningen se hur många elever som eventuellt kommit in
i andra hand. Simuleringen är gjord 3 mars 2021 och utifrån denna simulering lämnas
följande förslag på organisation:
Inför läsårsstart
2021/2022
Program

Ursprungligt
Förslag platsantal till
Förstahandsval Förstahandsval
platsantal
preliminärantagningen
behöriga
obehöriga
2020/2021
2021/2022

Barn- och fritid

15

12

10

16
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Bygg- och
anläggning och
lärling

25

21

22

26

Ekonomi

82

83

3

84

El- och energi

26

33

4

26

Estet/Dans

10

6

1

8

Estet/Musik

20

15

1

20

Handel/admin

25

16

11

25

Naturvetenskap

44

43

1

44

Restaurang- och
livsmedel

15

7

3

15

Samhällsvetenskap 80

73

6

80

Teknik

64

45

8

60

Vård- och omsorg

15

8

5

14

Summa

421

362

75

418

I siffrorna ovan är elever med som sökt in från andra kommuner utanför GR, oavsett
valrangordning. Detta medför att ansökningssiffrorna är något förhöjda utifrån verkligt utfall,
men förslaget förvaltningen presenterar är utifrån en bedömning som har grund i tidigare
ansökning och grunddata från antagningssystemet INDRA.
Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna
säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt
platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 10 juni kl. 10.00 ska de
sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Kultur- och
utbildningsnämnden kommer därmed att behöva besluta om att ge ordförande får i uppdrag
att besluta i frågan då ordinarie sammanträde genomförs 18 maj.
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal till
preliminärantagningen för läsåret 2021/2022.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2021/2022 fattas genom ordförandebeslut
senast 10 juni 2021.
Expedieras till
Utbildningschef, planeringssekreterare, GR:s antagningssystem
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§ 32 2021.082 KUN

Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan på
måluppfyllelse och hälsa
Ärendebeskrivning
Coronapandemin har medfört att Alströmergymnasiet har bedrivit distans-, fjärr och
närundervisning under stora delar av 2020 samt under våren 2021. Kultur- och
utbildningsnämnden har identifierat att dessa undervisningsformer som en risk vilken kan
påverka såväl måluppfyllelsen och hälsan hos eleverna. Nämnden har därför fört in risken i
sin årliga internkontrollplan (KUN 2020-12-16 § 98). Enligt internkontrollplanen ska nämnden
få uppföljning i ärendet vid nämndsammanträdena i mars och oktober.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 mars angett följande:
Rektorerna vid Alströmergymnasiet och elevhälsochefen har i underlaget redovisat de
åtgärder som tagits fram för att bidra till att säkerställa måluppfyllelsen och elevernas hälsa.
Redogörelsen biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Uppföljningen godkänns.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
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§ 33 2021.078 KUN

Potatisfestivalen 2021
Ärendebeskrivning
Potatisfestivalen som genomförts under 39 år i Alingsås och brukar ske under en helg i juni
varje år. 2020-års upplaga av Potatisfestivalen skulle genomförts under en helg i juni och fira
40 år. Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade dock under våren 2020 att skjuta fram
den planerade festivalen till augusti till följd av pandemin. Med anledning av den pågående
Covid-19 pandemin beslutade kultur- och utbildningsnämnden (KUN 2020-06-16 § 56) att
helt ställa in förra årets upplaga av Potatisfestivalen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Pandemin pågår alltjämt och regeringen och Folkhälsomyndigheten har infört restriktioner
och rekommendationer för att komma till rätta med smittspridningen. Mot bakgrund av detta
anser förvaltningen att det inte heller i år går att genomföra en ordinarie publika festival i juni
med anledning av riskerna för smittspridning.
Istället för att ställa in årets Potatisfestival vill förvaltningen undersöka möjligheterna att
skjuta fram festivalen till månadsskiftet augusti/september om det rådande pandemiläget då
är av den art att risken för smittspridning har minskat avsevärt.
Förvaltningen återkommer med ytterligare information i ärendet vid nämndens sammanträde
den 15 juni. Då fattas slutgiltigt beslut om Potatisfestivalen kan genomföras under
månadsskiftet augusti/september.
Beslut
Potatisfestivalen ska inte genomföras i juni.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om Potatisfestivalen kan genomföras under
månadsskiftet augusti/september om risken för smittspridning vid denna tidpunkt har minskat
avsevärt.
Slutgiltigt beslut om Potatisfestivalens kan genomföras under månadsskiftet
augusti/september fastställs vid nämndens sammanträde den 15 juni.
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§ 34 2021.090 KUN

Förslag till uppdrag till förvaltningen, anläggande av boulebanor
Ärendebeskrivning
Thomas Thim (M) har inkommit med skrivelse och anger följande:
"Att skapa möjlighet till utomhusaktiviteter har kanske aldrig varit viktigare nu i spåren av
pågående pandemi. Aktivitet, motion och rekreation förebygger ohälsa på många sätt.
Förebyggande och hälsofrämjande insatser gynnar alla, samtidigt som det är resurseffektivt
för samhället i stort. En sådan insats är att öka möjligheten för boulespel. Flera kommuner i
Alingsås närhet ger invånarna betydligt bättre förutsättningar för boulespel såväl inom- som
utomhus. Genom att skapa fler banor för boulespel kan Alingsås kommun ta ytterligare
initiativ för att stärka förutsättningarna för ökad folkhälsa och välbefinnande.
Boule är en populär aktivitet för alla åldrar, men kanske särskilt populär bland seniorer. Vår
äldre befolkning är en av de grupper som drabbats hårt under pandemin. Boulebanor kan
anläggas utan alltför stora investeringskostnader och passar i många miljöer. Inte minst är
det ett uppskattat inslag i parker och grönområden, men de passar även bra i urbana
torgmiljöer, inte minst i anslutning till torg och serveringar. Boulebanor passar också utmärkt i
olika delar av staden och i våra tätorter utanför staden. Kostnaden för att anlägga boulebanor
är också låg jämfört med andra investeringar i den offentliga miljön. Förvaltningen bör därför
utreda förutsättningarna för att anlägga fler boulebanor inom hela kommunen som är
väderskyddade och godkända för seriespel. Även befintliga banor kan behöva rustas upp
och tydligt marknadsföras för våra invånare. En utredning skall inventera och föreslå
lämpliga platser för anläggande, föreslå finansiering och ansvarig för skötsel och underhåll
samt klargöra markägarförhållanden på föreslagna platser. I utredningen skall dialog ske
med eventuella föreningar och andra utövare inom sporten."
Han lämnar följande förslag till beslut till arbetsutskottet för beslut i kultur-och
utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på anläggande
av fler boulebanor i enlighet med ovanstående.
En första återrapportering av ärendet sker vid kultur-och utbildningsnämndens sammanträde
den 21 april 2021.
Arbetsutskottet beslutade den 10 mars § 25 att lämna ovanstående förslag till beslut till
kultur- och utbildningsnämnden.

Beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på anläggande
av fler boulebanor i enlighet med ovanstående.
En första återrapportering av ärendet sker vid kultur-och utbildningsnämndens sammanträde
den 21 april 2021.
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§ 35 2021.093 KUN

Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen gällande plan för
minnesplatser och statyer
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 10 mars § 26 att föreslå kultur- och
utbildningsnämnden att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en kartläggning
och plan för minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer. Kartläggningen och
planen ska innehålla ett genusperspektiv.
Beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer. Kartläggningen och planen ska
innehålla ett genusperspektiv.
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§ 36 2021.063 KUN

Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och
utbildningsnämnden
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 om delegationsbeslut – förvaltningschef
Föreningsbidrag (avsnitt E i delegationsordningen)

Delegat

Dnr

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förening

Bevilj
at
bidrag

Bidragstyp

Ändamål

2021.02 Studieförbundet
4
Vuxenskolan

Folkhälsa- och
miljöbidrag

Kretsloppsodli 73
ng
278 kr

2021.02 OK
4
Skogshjortarna

Folkhälsa- och
miljöbidrag

Lilla
50
Alingsåsloppet 000 kr

Tidigare
beslutad
2019.01
Folkhälsa- och
Ok Skogsjortarna
överenskommel 9
miljöbidrag
se av nämnd

Hitta-ut

125
000 kr

Förvaltningschef

2021.02
Alingsås HK
0

Projektbidrag

E-sportsektion

50
000 kr

Förvaltningschef

2021.02 Alingsås
0
fotoklubb

Projektbidrag

Startbidrag

9 000
kr

Alingsås IF
2021.02
Förvaltningschef
gymnastikförenin Projektbidrag
0
g

Bygelhästar

24
000 kr

Team Kebbeh
2021.02
Alingsås
0
boxningsklubb

Startbidrag

10
000
kr

Förvaltningschef

Projektbidrag
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Förvaltningschef

2020.00
Alingsås discgolf Projektbidrag
7

Discogolfbana

51
000 kr

Förvaltningschef

2020.19
Artmix Alingsås
0

Inbjudan till
Slottet

25
000 kr

Projektbidrag

Alingsås
Bidrag till
Stöd till
2020.01
Förvaltningschef
hemvärnsförening samverkansorganisatio kommun vid
0
ner
kris

Förvaltningschef

Bidrag till
Stöd till
2020.01
Alingsås närradio samverkansorganisatio kommun vid
0
ner
kris

Bidrag till
Stöd till
2020.01 Alingsåsortens
Förvaltningschef
samverkansorganisatio kommun vid
0
jaktskytteförening
ner
kris
Frivilliga
Bidrag till
Stöd till
2020.01
Förvaltningschef
radioorganisation samverkansorganisatio kommun vid
0
en avd324
ner
kris

Förvaltningschef

2020.01 Svenska Blå
0
stjärnan i Bjärke

Bidrag till
Stöd till
samverkansorganisatio kommun vid
ner
kris

Anmälan av delegationsbeslut – ordförandebeslut
Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2020, dnr 2021.026 KUN -004
Beslut om utbildning vid spridning av vissa smitta, dnr 2020.100.630 KUN – 019
Anmälan av delegationsbeslut – verksamhet utbildning
Beslut om ställföreträdande rektor, dnr. 2020.049 KUN h 006
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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