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Barn- och skolnämnden

Plats och tid
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Agneta Brus, enhetschef ekonomi och juridik
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Justerare

Margareta Lundgren

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, 2019-02-06

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§10-22

Erik Lundin
Ordförande

Robert Beronius
Justerande

Margareta Lundgren
Justerandes sign
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum för anslags nedtagande

2019-03-01

Underskrift
Erik Lundin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§10

Val av justerare och tid för justering

§11

Ändringar i föredragningslistan

§12

§14

Fastställande av verksamhetsplan 2019 - 2021 för barn och
skolnämnden
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande avveckling av
Rånäs skola.
E-förslag - Bevara landsbygdsskolorna

§15

Granskning av rektorernas förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap

§16

Föreläggande i ärende angående elev med omfattande ogiltig frånvaro

§17

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

§18

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

§19

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden år 2019

§20

Meddelanden till barn- och skolnämnden

§21

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförnade

§22

Rapporter från politikerbesök på enheterna

§23

Information från förvaltningen

§13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§10

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Margareta Lundgren utsågs att justera dagens protokoll
2. Protokollet justeras 2019-02-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§11

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att ärende 7 § 16 "Föreläggande i ärende angående elev med
omfattande ogiltig frånvaro" utgår från dagordningen.
I övrigt fastställer Barn- och skolnämnden föredragningslistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§12

Dnr BSN 2018-245

Fastställande av verksamhetsplan 2019 - 2021 för barn och
skolnämnden
Beslut
1. Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan för 2019-21.
2. Barn- och skolnämnden fastställer fördelning av strukturbidrag för landsbygds- och
skärgårdsskolor för 2019.
3. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i samband med underlag till
verksamhetsplan 2020-22 ta fram en lokalförsörjningsplan för barn- och skolnämndens
verksamheter.
4. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram nya
riktlinjer för måltidsverksamheten.
5. Barn- och skolnämnden beslutar att inrätta en finskspråkig förskoleverksamhet vid förskolan Vega
i Norrtälje tätort.
6. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att senast till barn-och
skolnämndens sammanträde i maj 2019 i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen ta fram
förslag till överföring av den frivilliga kultur- och musikskoleverksamheten till Kultur- och
fritidsnämnden från 2020.
7. Barn- och skolnämnden beslutar att korrigera och höja målvärdena enligt Robert Beronius (L)
förslag som finns redovisade i denna paragraf under ”Yrkanden”.
8. Barn- och skolnämnden uppdrar till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram ett nytt
skolutvecklingsprogram för perioden 2020-2023.
9. Barn- och skolnämnden uppdrar till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram ett kortrespektive långsiktigt program för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt för att höja skolresultaten.
10. Barn- och skolnämnden uppdrar till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 tar fram en
kompetensförsörjningsstrategi.
11. Barn- och skolnämnden uppdrar till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram en
handlingsplan för att motverka våld eller hot om våld i skolmiljö (däribland väpnat våld).
12. Barn- och skolnämnden uppdrar till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram en
handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt begåvade elever.
13. Att uppdra till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram en handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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14. Barn- och skolnämnden uppdrar till Barn- och utbildningskontoret att på sidan tre och fem i
Verksamhetsplanen ta bort målsättningen och stycket ”Norrtälje Kommun ska bli Sveriges bästa
skolkommun” och istället ersätta det med ”Norrtälje kommun ska sträva efter att bli en av Sveriges
bästa skolkommuner inom sin kommungrupp”.

Deltar ej i beslut
Margareta Lundgren (S), Conny Andersson (S), Margareta Sundström (S) och Marita Jeansson (S)
deltar ej i beslutet

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018 om Mål & Budget för 2019-2021. Efter att
kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för
nämndens verksamheter.

Beslutande sammanträde
Reservationer & protokollsanteckningar
Andreas Hagstedt (MP) inkommer med följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet de gröna har i det budgetalternativ vi står bakom föreslagit en högre budget med
ytterligare satsningar inom barn och skola.
Yrkanden
Ordförande Robert Beronius (L) inkommer med följande yrkande angående höjningar i målvärden:
I stycke 9.4.1 Kommunfullmäktiges mål – Hållbar tillväxt och utveckling – Barn- och skolnämndens
verksamhetsmål: Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet ska
målvärdena för 2019-2021 ändras från följande tabell:

Titel
BSN Andel som når
gymnasiebehörighet till
Justerandes sign

Kön
Alla

Värde
2017

Värde
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

91,1%

89,1%

89,1%

89,1%

89,1%

Utdragsbestyrkande
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yrkesprogram1,
kommunala skolor
(KOLADA N15564)
Kvinnor

90,9%

90,3%

90,3%

90,3%

90,3%

Män

91,3%

87,9%

87,9%

87,9%

87,9%

Värde
2017

Värde
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Alla

91,1%

89,1%

91,0 %

93,0 %

95,0 %

Kvinnor

90,9%

90,3%

91,0 %

93,0 %

95,0 %

Män

91,3%

87,9%

91,0 %

93,0 %

95,0 %

Till nedan tabell:
Titel
BSN Andel som når
gymnasiebehörighet till
yrkesprogram2,
kommunala skolor

Kön

(KOLADA N15564)

I stycke 9.4.2 ”Kommunfullmäktiges mål – Barn och ungas framtid – Barn och skolnämndens
verksamhetsmål: Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar
grundskolan” ska målvärdena för 2019-2021 ändras från följande tabell:

Justerandes sign

Titel

Kön

BSN Genomsnittligt
meritvärde i årskurs 9,
kommunala skolor

Alla

Värde
2017

Värde
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

234,8

235,3

235,3

235,3

235,3

Utdragsbestyrkande
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(/KOLADA N15567)
Kvinnor

251,7

251,0

251,0

251,0

251,0

Män

218,2

219,1

219,1

219,1

219,1

Alla

81,3%

82,2%

82,2%

82,2%

82,2%

Kvinnor

85,2%

83,9%

83,9%

83,9%

83,9%

Män

77,4%

80,4%

80,4%

80,4%

80,4%

Titel

Kön

Värde
2017

Värde
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

BSN Genomsnittligt
meritvärde i årskurs 9,
kommunala skolor
(/KOLADA N15567)

Alla
234,8

235,3

235,2

236,5

238,3

Kvinnor

251,7

251,0

252,0

252,5

253,0

Män

218,2

219,1

220,0

222,0

225,0

Alla

81,3%

82,2%

82,43%

83,95%

85,48%

Kvinnor

85,2%

83,9%

84,0 %

85,0 %

86,0 %

Män

77,4%

80,4%

81,0 %

83,0 %

85,0 %

BSN Andel som når
kunskapskraven i alla
ämnen årskurs 9,
kommunala skolor
(KOLADA N15561)

Till nedan tabell:

BSN Andel som når
kunskapskraven i alla
ämnen årskurs 9,
kommunala skolor
(KOLADA N15561)

I stycke 9.4.3 Kommunfullmäktiges mål – en trygg kommun för alla – Barn- och skolnämndens
verksamhetsmål: Alla elever ska känna sig trygga i våra verksamheter ska målvärdena för 20202021 ändras från följande tabell:
Titel

Justerandes sign

Kön

Värde
2017

Värde
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Utdragsbestyrkande
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BSN Andel
elever som
känner sig
trygga i skolan,
kommunala
skolor

Alla
86,0 %

92,0 %

97,0 %

97,0 %

97,0 %

Kvinnor

84,6%

92,0 %

97,0 %

97,0 %

97,0 %

Män

87,60%

92,0 %

97,0 %

97,0 %

97,0 %

Värde
2017

Värde
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

86,0 %

92,0 %

97,0 %

98,0 %

100,0 %

Kvinnor

84,6%

92,0 %

97,0 %

98,0 %

100,0 %

Män

87,60%

92,0 %

97,0 %

98,0 %

100,0 %

Till nedan tabell:
Titel
BSN Andel
elever som
känner sig
trygga i skolan,
kommunala
skolor

Kön
Alla

Ordförande Robert Beronius (L) yrkar:







Att uppdra till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram ett nytt
skolutvecklingsprogram för perioden 2020-2023.
Att uppdra till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram ett kort- respektive
långsiktigt program för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt för att höja skolresultaten.
Att uppdra till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 tar fram en
kompetensförsörjningsstrategi.
Att uppdra till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram en handlingsplan för att
motverka våld eller hot om våld i skolmiljö (däribland väpnat våld).
Att uppdra till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram en handlingsplan för
identifikation och stöd för särskilt begåvade elever.
Att uppdra till Barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram en handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.

Johan Österberg (ROOP) yrkar att på sidan tre och fem i Verksamhetsplanen ta bort målsättningen
och stycket ”Norrtälje Kommun ska bli Sveriges bästa skolkommun” och istället ersätta det med
”Norrtälje kommun ska sträva efter att bli en av Sveriges bästa skolkommuner inom sin
kommungrupp”
Beslutsgång
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Robert Beronius frågar Barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt förslag med
Robert Beronius (L) och Johan Österbergs (ROOP) tilläggsyrkanden, och får svaret ja.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande fastställande av verksamhetsplan 2019-21
Verksamhetsplan 2019 BSN Version 2019-01-28
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-21 § 3

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§13

Dnr BSN 2019-10

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande avveckling av
Rånäs skola.
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att upphäva
kommunfullmäktiges beslut om avveckling av Rånäs skola fattat den 20 juni 2016.

Beslutande sammanträde
Reservationer & Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna inkommer via Margareta Lundgren med protokollsanteckning som redovisas sist
i denna paragraf.
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) yrkar bifall till förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 136 om ny skolstruktur i Norrtälje kommun 20162017. Beslutet innebar också att beslutad skolstruktur skulle gälla till 2022.
En del i strukturärendet avsåg Rånäs skola som enligt beslutet avvecklas i samband med att ny
skola i Rimbo tätort tas i bruk, och att eleverna då ska ingå i den nya skolans upptagningsområde.
I det nya alliansstyrets handlingsprogram ingår ett bevarande av Rånäs skola, vilket innebär att
kommunfullmäktiges beslut måste revideras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-01-14
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-21 § 4
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef för grundskolan
Rektor Rånäs skola
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning:

”Upphävande av Kommunfullmäktiges beslut
gällande Rånäs skolas avveckling
I juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige i bred politisk enighet om ny skolstruktur i
Norrtälje kommun från läsåret 2016/2017 att gälla fram till 2022. Den moderatledda
alliansen lyfter nu ett upphävande av del av strukturbeslutet, i syfte att ”bevara” Rånäs
skola.
Skolstrukturbeslutet utgick från den sedan länge kända situationen i Norrtälje kommun med en sårbar
skolstruktur och svaga kunskapsresultat. I kommunens översiktliga planering pekas höjd
utbildningsnivå och ökade kunskapsresultat i skolan ut som ett särskilt fokusområde. Ju högre
utbildningsnivå våra invånare har ju starkare blir Norrtälje kommuns konkurrenskraft. Framtidens
arbetsmarknad ställer allt högre krav på utbildning. Därför anser vi Socialdemokrater att målet om att
ge alla elever likvärdig utbildning med rätt verktyg som gör att var och en kan utvecklas optimalt och
göra medvetna livs- och yrkesval är en av de absolut viktigaste frågorna för kommunens utveckling.
För att skapa förutsättningar för en kvalitativ skolverksamhet i Norrtälje kommun, som kan ägna sin
fulla kraft åt skolutveckling, ökade kunskapsresultat, och förmå rekrytera de allra bästa lärarna och
skolledarna till våra elever krävs en hållbar skolstruktur och tillräckliga resurser. Av den anledningen
har även revisorerna vid åtskilliga tillfällen fram till 2013 påpekat att det krävs politiskt ledarskap och
mod för att skapa de rätta förutsättningarna för det.
Skolstrukturbeslutet 2016 föregicks av ett utredningarbete där både intern och extern profession ledde
arbetet tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer.
Inför beslut om både skolstruktur och skolutvecklingsprogram beaktades:






Barn- och elevperspektiv
Skollags- och läroplanskrav
Pedagogiska perspektiv
Systematiskt kvalitetsarbete
Ekonomi

Samtliga politiska partier var inbjudna till utredningsarbetet.
En viktig aspekt inför beslutet om skolstruktur var att skapa förutsättningar för kommunen att faktiskt
uppfylla skollag och läroplanskrav med exempelvis alla elevers rätt till specialpedagogisk kompetens
samt alla elevers möjlighet till elevhälsa och särskilt stöd.
Socialdemokraterna beklagar den moderatledda alliansens hantering av detta ärende. Ett förslag till
beslut som berör skolverksamhetens förutsättningar lyfts till Kommunfullmäktige utan någon
föregående utredning, beredning av professionen, utan något faktaunderlag eller konsekvensanalys.
Vi förutsätter att kommande ärenden avseende skolans förutsättningar tas på större allvar från den
styrande minoriteten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Enligt strukturbeslutet ska Rånäs skola finnas kvar till dess att Rimbo nya skola är i drift. Dock har den
nya skolan i Rimbo stött på förseningar, och det finns anledning att se över tidigare beslut utifrån nya
förutsättningar i en växande Rimbobygd.
Men det kvarstår utmaningar när det gäller att erbjuda en likvärdig utbildning av högsta kvalitet i alla
skolor, en del av dem direkt kopplade till den geografiska strukturen, exempelvis:


Att ha behöriga pedagoger i alla ämnen i alla kommunens skolor



Begränsade ekonomiska förutsättningar för administrativa, pedagogiska och hälsofrämjande
stödfunktioner

Svar på hur den moderatledda alliansen avser att möta dessa utmaningar uteblir, och det är oroande
att det inte tycks finnas tillit till den profession, som är helt avgörande för att vi ska lyckas nå målen om
ökade kunskapsresultat.
Socialdemokraterna anser därför att ett brett utredningsarbete för Norrtälje kommuns skolstruktur 2022
bör inledas snarast, och gå i takt med arbetet för ett nytt skolutvecklingsprogram. Sammantaget kan
det, tillsammans med politiskt ansvarstagande och tillräckliga resurser, leda till en fortsatt positiv
utveckling av kunskapsresultaten i Norrtälje kommuns skolor.
För Socialdemokraterna i Barn- och skolnämnden
Margareta Lundgren”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 14 / 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

Barn- och skolnämnden

§14

Dnr BSN 2018-221

E-förslag - Bevara landsbygdsskolorna
Beslut
Barn- och skolnämnden bifaller e-förslaget som rör Rånäs skola och i övrigt hänvisa till
Kommunfullmäktiges beslut avseende Norrtälje kommuns skolsktruktur fattat 2016-06-20

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har den 7 maj 2018 mottagit ett e-förslag som har framförts på Norrtälje
kommuns hemsida norrtalje.se under e-förslag den 2 februari 2018. Förslaget har därefter mottagit
227 röster och kommer därmed att behandlas i barn och skolnämnden.
Förslaget lyder i sin helhet:
"Låt Rånäs skola, som har behöriga lärare, nöjda elever, fräscha lokaler och ett ökande elevantal
leva. Se också över om de andra glesbygdsskolorna kan öppnas igen, kanske kan man lägga om
verksamheten, komplettera med undervisning via nätet eller ha undervisning delvis tillsammans med
andras skolor. Se över dessa beslut igen, och respektera kommuninvånarnas vilja."

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande E-förslag Bevara landsbygdsskolorna
E-förslag - Bevara landsbygdsskolorna
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-21 § 5

Beslutet ska skickas till
Förslagslämnaren
Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§15

Dnr BSN 2019-8

Granskning av rektorernas förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap
Beslut
Barn- och skolnämnden antar Barn- och utbildningskontorets yttrande daterat den 18 januari som sitt
eget och överlämnar det till revisorerna

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört en granskning
av rektorerna förutsättning för pedagogiskt ledarskap.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Yttrande revisionsrapport rektors pedagogiska ledarskap.
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-21 § 6

Beslutet ska skickas till
Revisorerna
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§16

Dnr BSN 2018-286

Föreläggande i ärende angående elev med omfattande ogiltig frånvaro
Beslut
Ärendet utgår från dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

Barn- och skolnämnden

§17

Dnr BSN 2019-30

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden
2019-01-14 – 2019-01-25

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän.
Vilka beslut som överlåtits framgår av en delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som
fattas med stöd av denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär inte
att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på delegation. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutsunderlag
Förteckning över Delegationsbeslut 190114–190125
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

Barn- och skolnämnden

§18

Dnr BSN 2019-31

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden år 2019
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av inkomna klagomål och anmälningsärenden
under perioden november och december 2018.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och skolnämnden inkomna
klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om kränkande behandling, samt anmälningar om
olovlig frånvaro från utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål
och synpunkter ska redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn
som är skyldig att anmäla detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i före-kommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningar 2018-01-23
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

Barn- och skolnämnden

§19

Dnr BSN 2019-32

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen.

Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2019-01-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

Barn- och skolnämnden

§20

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförnade
Beslut
Ordförande Robert Beronius (L) redogör för Barn- och skolnämndens arbetsutskott som hölls 201901-21 samt vilka arbetsordningar och rutiner som gäller på arbetsutskotten. Robert Beronius
informerar att en presidieberedning kommer att hållas under vecka sju för kommande arbetsutskott
och nämndsammanträde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

Barn- och skolnämnden

§21

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Ordförande Robert Beronius (L) berättar att en Kontaktpolitikerorganisation kommer att tas fram och
fastställas under 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

Barn- och skolnämnden

§22

Information från förvaltningen
Beslut
Följande rapporter lämnas:
Förvaltningsdirektör Eva Wetterstrand informerar om elevhälsans organisation och att dess
verksamhet i Kommunhuset Ankaret ska flytta till nya lokaler vid Campusområdet under våren 2019
Eva Wetterstrand berättar att Skolinspektionen kommer att genomföra inspektioner inom Barn- och
skolnämndens verksamheter under våren 2019, och ett första möte med en representant från
Skolinspektionen har ägt rum.
Agneta Brus enhetschef ekonomi och juridik lämnar information i ärende om årsbudget 2019 och
månadsrapport preliminärt resultat per december.
Nämndsekreterare Erik Lundin informerar om kommande utlämning av surfplattor samt att det
kommer att hållas två utbildningstillfällen för det nya handlingssystemet Meetings +, dessa kommer
att hållas i kommunhusets restaurang den 27e februari och 5e mars kl. 17-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 23 / 23

