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§ 50 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Catharina Rosén till justerare. 

att protokollet justeras den 3 maj 2019 klockan 16.00.  

______  
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§ 51 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 52 Dnr 11735  

Föregående protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga föregående protokoll från 2019-03-21 till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolnämndens protokoll 2019-03-21.  

______  
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§ 53 Dnr 2019-000062 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för mars 2019 till handlingarna.      

Bakgrund 

Varje månad sammanställs skolnämndens ekonomiska resultat. Eventuella 

avvikelser mot budget analyseras och rapporteras till skolnämnden. 

Skolnämndens utfall per sista mars visar ett överskott på 5,0 mnkr. Budget 

för perioden var ett överskott på 0,2 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 4,8 

mnkr i överskott.  

Intäkterna är 8,5 mnkr högre än budgeterade 174,0 mnkr och består främst av 

högre statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. Kostnaderna är 3,7 

mnkr högre än budgeterade 173,8 mnkr och beror främst på ökade 

personalkostnader.     

Beslutsunderlag 

Bilaga Budgetuppföljning mars 2019, diarienummer 2019-000062.      

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2019-000099 1.2.4.1 

Budgetförslag 2020 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till drift- och investeringsbudget 2020  

 

att uppdra till förvaltningen att senast till nämnden i oktober återkomma 

med anpassningar i verksamheten som sänker kostnaden med ca 22.4 mkr 

 

att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsen 

 

att förklara denna protokollsparagraf omedelbart justerad      

Bakgrund 

Skolnämnden har enligt de centrala budgetdirektiven fastställda av 

kommunstyrelsen preliminärt tilldelats 601,1 mnkr i skattemedel inför 

budgetåret 2020. Den fördelning som de centrala direktiven anger bygger på 

följande förutsättningar: 

 En resultatnivå för kommunen om plus 34 mnkr år 2019, vilket 

motsvarar ett resultat om 2,0 procent. 

 Skattemedlen för nämnderna uppräknade med 0 procent år 2020 från 

den beslutade nivån för år 2019. 

 En investeringsnivå som uppgår till 41 mnkr.  

Skolförvaltningen har genomfört budgetberedning utifrån de centrala 

direktiven, egna jämförande kostnadsuppföljningar samt utifrån genomförd 

analys av barn- och elevantalsutvecklingen. Vidare har beredningen beaktat 

de prioriterade utvecklingsinsatserna i beslutad verksamhetsplan.   

Med oförändrad skattemedelsram år 2020 i förhållande till år 2019 föreligger 

behov av omfattande åtgärder för att nå preliminär nettokostnadsram.   

Med grund i genomförd budgetberedning för år 2020 samt utifrån det 

pågående uppdraget att arbeta in verksamheten i den reviderade och sänkta 

skattemedelsramen för år 2019, kan konstateras att besparingar eller 

intäktshöjande åtgärder behöver vidtas med motsvarande 22,4 mnkr för att 

verksamheten 2020 ska balansera preliminärt angiven ram.  

När fram- och uppskrivning av vissa driftskostnader enligt direktiv 

genomförts, samt när beredningen inarbetat övriga driftskostnader mot kända 
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förutsättningar, motsvarar betinget på 22,4 mnkr i besparingar 44,45 

årsarbetare.       

Beslutsunderlag 

En genomförd jämförande analys av kostnader i skolverksamheten med 

andra kommuner visar vidare att Härnösand i kostnadsvolym totalt sett ligger 

klart under genomsnittet för andra kommuner, även om det inom 

kommunens förekommer variationer.  

Sammanfattning jämförande kostnader 2015-2017: (Databasen Kolada) 

Förskoleverksamhet 

5,88 mnkr högre genomsnittskostnader än ovägt medel, alla kommuner. 

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem  

2,90 mnkr högre genomsnittskostnader än ovägt medel, alla kommuner. 

Gymnasieskola 

17,50 mnkr lägre genomsnittskostnader än ovägt medel, alla kommuner. 

TOTALT: 8,72 mnkr lägre genomsnittskostnader. 

En fortsatt omfattande besparing i basverksamhet och i övergripande 

verksamhet för centrala stödfunktioner samt ledning och styrning, utöver de 

som redan är beslutade i 2019 års verksamhet och inför 2020, skulle lägga 

Härnösand på en påtagligt lägre kostnadsnivå i jämförelsen.  

I ett sådant scenario är också förutsättningar att uppnå de nationella och 

lokala målen som finns utställda för skolnämnden betydligt sämre, och den 

positiva kvalitetsutveckling som pågår och som med evidens kan påvisas, 

exempelvis i förskolan, riskerar att bromsas upp och rent utav backa.  

Skolnämnden har vidare under åren prioriterat och fattat beslut om att 

bedriva kvalitetshöjande men ej lagstadgad verksamhet. En åtgärdsplan med 

omfattningen 22,4 mnkr i åtgärder/besparingar kommer att kräva en översyn 

och omprioritering av all bedriven verksamhet, och därtill en fortsatt 

fördjupad utredning avseende Härnösands kommuns skolstruktur. 

Bilaga Budgetförslag 2020, diarienummer 2019-000099.      

______  
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§ 55 Dnr 2019-000098 3.5.1.6.0 

Permanenta Skolfam 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att särskild satsning på familjehemsplacerade barns skolgång, SkolFam, 

övergår från ett projekt tillsammans med socialförvaltningen till ordinarie 

verksamhet inom skolförvaltningen 

att hos kommunstyrelsen föreslå att budgetramen för 2020 utökas med 800 

tkr genom en omfördelning från socialförvaltningen till skolförvaltningen.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade den 5 maj 2015 beslut att bevilja skol- och 

socialnämnden projektmedel för att starta upp och bedriva ett treårigt 

SkolFam-projekt under åren 2016-2018.  

SkolFam riktar sig till familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-13 år och 

syftar till att öka förutsättningarna för förbättrade skolresultat.  

Det effektmål som projektet ville uppnå var att öka andelen placerade barn 

som går vidare till högre studier på gymnasiet.  Det visade sig ganska snart 

att de barn som ingick i SkolFam-projektet var så unga att inget av barnen 

skulle komma att avsluta grundskolan under den treåriga projekttiden.  

För att få en bättre bild av de insatser som gjordes inom SkolFam ansåg skol- 

och socialförvaltningen därför att projektet borde utökas från tre år till fem 

år, dvs. att projekttiden skulle pågå mellan åren 2016-2020.  

Kommunfullmäktige fattade beslut om utökad budgetram för socialnämnden 

motsvarande 800 tkr för SkolFam-projektet. Verksamheten Skolfam ligger 

organisatoriskt under skolförvaltningen varför 800 tkr har överförts från 

socialnämnden till skolnämnden. 

Verksamhetens omfattning 

2015 beslutades att Skolfam skulle införas som ett 3-årigt projekt 2015-2018 

ett projekt som senare förlängdes till 31 juni 2020. Utifrån kommunens 

storlek gjordes bedömningen att 50 % skulle vara tillräcklig omfattning och 
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inbegripa 11 barn. För en heltid ryms 20-25 barn. I dagsläget tillhör 13 barn 

SkolFam. 

Slutsats 

Forskning visar att familjehemsplacerade barn oftare än andra barn 

underpresterar i skolan trots att deras begåvningsresurser i genomsnitt är 

normala.  

Familjehemsplacerade barn har en högre risk för sociala problem och 

psykisk ohälsa jämfört med barn som inte är placerade, trots att 

familjehemsplaceringens mål är att barnen ska få bättre förutsättningar än 

om de bor kvar i sina biologiska hem.  

Generellt kan sägas att de som misslyckas i skolan har mycket stora risker 

för framtida problem, exempelvis psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk, 

tonårsföräldraskap och försörjningssvårigheter. Goda skolresultat har visat 

sig vara en skyddande faktor mot den ökade risk för sociala problem och 

psykisk ohälsa som placerade barn har. 

Den stora vinsten med SkolFam är dock kvalitetssäkring av att de elever som 

behöver extra anpassningar och särskilt stöd får det. För elever som har goda 

kognitiva förutsättningar att lyckas bra i skolan fyller SkolFam en funktion 

att öka självkänsla och självförtroendet i och med att det är flera vuxna som 

ser, uppmuntrar och har höga förväntningar på deras skolprestationer. Dessa 

elever har en möjlig chans att nå längre än vad de hade gjort utan att deras 

förmågor hade kartlagts och belysts.  

Barnperspektiv 

Förvaltningen har i sin bedömning av ställningstagandet tagit hänsyn till 

artikel, 2, 3, 12 och 28 i barnkonventionen. Artikel två handlar om att alla 

barn har lika värde och att barn inte får diskrimineras. Innebörden i artikel 3 

är att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Artikel 12 handlar om att 

barn har rätt att få uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Artikel 28 

handlar om barnets rätt till utbildning.     

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse SkolFam.  

Bilaga SkolFam Resultat Uppföljning 2015-2020.  

Diarienummer 2019-000098.      

______  
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§ 56 Dnr 2019-000070 1.1.6.4 

Remissvar - Ansökan från JENSEN Education college 
AB  

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens 

hänvisningar.      

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet är emot en etablering av fristående gymnasium i Sundsvall. 

En etablering av ett fristående gymnasium skulle riskera framtiden för 

Härnösand gymnasium med ett minskat elevunderlag. 

Vi ser inget behov av etablering av fristående gymnasium.. 

Vänsterpartiet är emot vinster i Välfärden 

Åke Hamrin V 

Elliot Öhgren V     

Bakgrund 

JENSEN Education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid JENSEN Gymnasium Sundsvall i Sundsvalls kommun 

fr.o.m. läsåret 2020/2021. 

Utbildningen avser de nationella  

- Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap, 

- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap, 

- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap, 

- Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi samt 

- Teknikprogrammet med inriktning Informations- och medieteknik. 

Bolaget räknar med att de fyra programmen med inriktningar tillsammans 

kommer att omfatta 150 elever per årskurs, vilket betyder att antalet elever 

vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2022/2023 kommer att uppgå till 450 

elever. 

En utökning med 150 elever per årskurs inom ovan nämnda program skulle  

sannolikt påverka Härnösands Gymnasium. Tillkomsten av fler platser inom 

fria gymnasieskolor innebär att de kommunala verksamheterna kan komma 

att behöva minska sina utbud med motsvarande antal platser.      
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Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens remissvar Jensen education college AB.  

Bilaga Programutbud Härnösand lå 2019-2020. 

Diarienummer 2019-000070.      

______  
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§ 57 Dnr 2019-000075 1.1.6.4 

Remissvar - Ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola - 
Klaragymnasium AB 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens 

hänvisningar.      

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet är emot en etablering av fristående gymnasium i Sundsvall. 

En etablering av ett fristående gymnasium skulle riskera framtiden för 

Härnösand gymnasium med ett minskat elevunderlag. 

Vi ser inget behov av etablering av fristående gymnasium.. 

Vänsterpartiet är emot vinster i Välfärden 

Åke Hamrin V 

Elliot Öhgren V      

Bakgrund 

Klaragymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid KLARA 

Teoretiska Gymnasium Sundsvall i Sundsvalls kommun fr.o.m. läsåret 

2020/2021. 

 

Utbildningen avser de nationella  

 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi, 

 Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik, 

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och 

samhälle, 

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap 

samt 

 Samhällsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap. 

 

Bolaget räknar med att de tre programmen med inriktningar tillsammans 

kommer att omfatta 96 elever per årskurs, vilket betyder att antalet elever vid 

fullt utbyggd verksamhet läsåret 2022/2023 kommer att uppgå till 288 
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elever. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens remissvar Klaragymnasium AB.  

Bilaga Programutbud Härnösand lå 2019-2020. 

Diarienummer 2019-000075.      

______  
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§ 58 Dnr 2019-000073 1.1.6.4 

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att skolförvaltningen skickar remissvaret enligt Skolinspektionens 

hänvisningar.      

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet är emot en etablering av fristående gymnasium i Sundsvall. 

En etablering av ett fristående gymnasium skulle riskera framtiden för 

Härnösand gymnasium med ett minskat elevunderlag. 

Vi ser inget behov av etablering av fristående gymnasium.. 

Vänsterpartiet är emot vinster i Välfärden 

Åke Hamrin V 

Elliot Öhgren V      

Bakgrund 

Drottning Blankas Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall i Sundsvalls 

kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.   

Utbildningen avser de nationella  

 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi, 

 Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och 

service, 

 Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, 

 Hantverksprogrammet med inriktning Övriga hantverk, 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap 

samt 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap. 

 

Bolaget räknar med att de fyra programmen med inriktningar tillsammans 

kommer att omfatta 69 elever per årskurs, vilket betyder att antalet elever vid 

fullt utbyggd verksamhet läsåret 2022/2023 kommer att uppgå till 207 

elever. 
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Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens remissvar Drottning Blankas gymnasieskola AB. 

Bilaga Programutbud Härnösand lå 2019-2020. 

Diarienummer 2019-000073.      

______  
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§ 59 Dnr 2019-000093 3.5.0.1 

Översyn av Härnösands kommunala F-6 skolor med 
färre än 20 elever per årskurs 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen av uppdraget till handlingarna, samt 

att presidiet får i uppdrag om hur förvaltningen ska gå vidare med en 

bredare utredning.     

Bakgrund 

Skolnämnden har givit Skolförvaltningen uppdraget att genomföra en 

översyn av Härnösands kommunala F-6-skolor med färre än 20 elever per 

årskurs, utifrån de kvalitetsaspekter som låg till grund för kommunens åk 7-

9-enheter. Kvalitetsaspekterna är uppdelade i tre områden; kvalitet, ekonomi 

och geografi. 

Vid skolstart höstterminen 2016 invigdes Hedda Wisingskolan och ett år 

senare invigdes Wendela Hellmanskolan. I och med att dessa skolenheter 

startat, avslutades processen med kommunens omorganisation av 

kommunens åk 7-9-enheter. Fyra små enheter hade blivit två.   

De kvalitetsaspekter som sammanställdes vid översynen av kommunens åk 

7-9-skolor bedöms gälla även för åk F-6-skolor.  

Härnösands kommun har tre åk F-6-skolor med färre än 20 elever per 

årskurs: Brunne skola, Häggdånger skola och Hälledal skola. Alla skolorna 

är lokaliserade mellan 16-27 km utanför tätorten. 

Brunne skola ligger 16 km väster om Härnösand. Utbildningen vid skolan 

omfattar förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 samt fritidshem. Vid 

skolan finns även en förskola. Skolan har mellan 13-22 elever per årskurs, 

totalt 122 inskrivna elever innevarande läsår. 14 elever går i förskoleklass 

och 108 elever i årskurserna 1-6. Eleverna är organiserade i klasser, 

årskursvis. 

Häggdånger byskola ligger 17 km sydväst om Härnösand. Utbildningen vid 

skolan omfattar förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 samt fritidshem. 

Vid skolan finns även en förskola. På skolan går 6 elever i förskoleklassen 

och 31 elever i årskurserna 1-6. Eleverna är organiserade i åldersblandade 

klasser. 

Hälledals skola ligger 27 km norr om Härnösand och 18 km söder om 

Kramfors. Utbildningen vid skolan omfattar förskoleklass, grundskola 
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årskurserna 1-6 samt fritidshem. Vid skolan finns även en förskola. På 

skolan går 13 elever i förskoleklassen och 97 elever i årskurserna 1-6. 

Eleverna är organiserade i klasser, årskursvis. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens information Översyn av Härnösands kommunala f-6-

skolor med färre än 20 elever per årskurs, diarienummer 2019-000093.      

______  
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§ 60 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att förklara uppdraget om över- och underskottshantering inför budget 2020 

genomfört efter delgivning av ordförandebeslutet vid mars månads 

nämndssammanträde.      

______  
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§ 61 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga tillgång till digitala verktyg 

i skolförvaltningens verksamheter utifrån den nationella 

digitaliseringsstrategin och Härnösands skolförvaltnings IKT-plan. 

  

______  
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§ 62 Dnr 11822  

Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och 
Elevombudet 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen om pågående och avslutade ärenden hos 

skolinspektionen och barn- och elevombudet till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.  

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Roland Bång, förvaltningschef:  

Presentation som ny förvaltningschef.  

Övrig information: under april månad har det totalt kommit 17 nyanlända, 

varav sex med asyl och 11 med uppehållstillstånd. Fem är förskolebarn som 

inte hinner få plats i förskola.  

Eva Claesson, presentation som verksamhetschef för elevhälsan och om 

elevhälsans arbete. 

Monica Fällström, skriftlig information från ordförande i form av 

uppdatering om hennes arbete den senaste månaden. 

  

Beslutsunderlag 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Roland Bång, förvaltningschef. 

Muntlig information från Eva Claesson, verksamhetschef.  

______  
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§ 64 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

Bakgrund 

Verksamhetschef åk f-6: 

 Målinriktat arbete för motverkande av kränkande behandling 

 Förebyggande åtgärder för förhindrande av kränkande behandling 

 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

 Ansvara för att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning 

 Ansvar för att elever fullgör skolplikt 

Förvaltningschef: 

 Förändringar i attestantförteckningen. 

 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 772-19. 

Rektor Hälledal och Älandsbro skolor: 

 Anställningsärenden. 

Verksamhetschef åk 7-åk 3 gy: 

 Beslut om avstängning av elev. 

      

Beslutsunderlag 

Redovisade delegationsbeslut, dirarienummer 2019-000010.      

______  
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§ 65 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Frånvarostatistik, antalet anmälda kränkande behandlingar, SKL:s cirkulär 

2019-04-12 om Vårpropositionen 2019 och vårändringsbudgeten för år 

2019.  

______  
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§ 66 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att nämndens öppna sammanträde flyttas från april till maj månad.  

______  

 


