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Jjusaais , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 20 15-12-10
Ut3e4. fet

Plats och tid Ljusdal 08:30 - 09:30

Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande
Nathalie Häll (M)
Ingrid Olsson (C)
Mia Sparrow (L)
Mikael Andersson Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Stina Micheisson (S)
Lars Engström (5)
Kjell Nilsson (5)
Kristoffer Hansson (MP)
Radislav Maj storovice (SD)

Övriga deltagande Suzanne Blomqvist (L), ej tjänstgörande ersättare § 118-119
Irene Jonsson (S), ej tjänstgörande ersättare § 118-119
Jan Nordlinder (S), ej tjänstgörande ersättare § 118-119
Inga-Lill Öjemark, tf. förvaltningschef § 118-126
Rebecka Jonsson, controller § 118-119
Christina Månsson, nämndsekreterare § 118-119

Utses att justera Kristoffer Hansson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltrnngshuset, Ljusdal 20 15-12-15 klockan 14:00
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Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är ju sterat. Justeringen har tillkännagi vits genom anslag

Forum Utbildningsnämnden

Sanunanträdesdatum 2015-12-10

Datum för anslags upprättande 2015-12-1 5

Datum för anslags nedtagande 2016-01-06

Förvaringsplats for protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

tJnderskrift Ch1Lft
Christina Månsson

Justerare Utdragsbestyrkande 2



Jjusda1s Kommun

Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

Datum

2015-12-10

hinehåIIsförtecknng Sid.nr

Beslut om offentliga bidrag till fristående enheter 2016.......4
Interkommunala ersättningar 2016 6
Riktlinjer fristående förskolor 8
Intraprenad Hybo-Ambarbo 9
lnternkontroll 2016 11
Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2015 12
Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden 13
Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden 16
Ovriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden 19

Justerare Utdragsbestyrkande 3

§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123

§ 124
§ 125
§ 126



• 1 1 PROTOKOLLjusaais
,

Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-1240
Diarienummer

UN 044 1/15

§ 118

Beslut om offentliga bidrag till fristående enheter 2016

Utbildningsnämnden beslutar

1. Bidrag till fristående barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun fastställs.

2. Bidrag till fristående barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals kommun fastställs.

3. Bidrag till fristående gymnasieskola fastställs.

Sammanfattning

Bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, grundskola, särskoleverksamheter
och gymnasieskola ska fastställas för 2016.

Förvaltningens förslag gällande bidragsbelopp är beräknat utifrån nämndens budgetfördelning
per oktober 2015.

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stort bidrag som ska utgå till
fristående barnomsorg och skola. Bidragen baseras på kommunens egen fördelning av budget
till barnomsorg och skola.

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om det sker
förändringar eller omfördelningar i budget, exempelvis löneökningar eller beslut i nämnden.
Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i bidragsbeloppen.

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Fastställa bidrag till fristående barnomsorg/grundskola inom Ljusdals kommun.
2. Fastställa bidrag till fristående barnomsorg/grundskola utanför Ljusdals kommun.
3. Fastställa bidrag till fristående gymnasieskola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2015

Yrkande

Ingrid Olsson (C): Bifall till förslaget

Forts.

Justerare i Utdragsbestyrkande 4



• 1 1 PROTOKOLLJjusaais , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0441/15

§ 118 forts.

Beslut om offentliga bidrag till fristående enheter 2016

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Fristående enheter

1 Justerare1 Utdragsbestyrkande 5



• 1 PROTOKOLLJjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0440/15

§ 119

nterkommunaa ersättningar 2016

Utbildningsnämnden beslutar

1. Interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola fastställs

2. Interkommunal ersättning till grundsärskolalträningssärskolalsärskolefritids fastställs

3. Interkommunal ersättning till gymnasieskola fastställs

Sammanfattning

Interkommunala ersättningsbelopp för barnomsorg, grundskola, särskoleverksamhet och
gymnasieskola ska fastställas för 2016.

Förvaltningens förslag gällande interkommunala ersättningar är beräknat utifrån nämndens
budgetfördelning per oktober 2015.

Nämnden ska senast i december varje år fatta beslut om hur stor interkommunal ersättning
som ska utgå till kommunal barnomsorg och skola. Ersättningen baseras på kommunens egen
fördelning av budget till barnomsorg och skola.

Eftersom bidragen baseras på kommunens budget måste ändringar göras om det sker
förändringar eller omfördelningar i budget under innevarande budgetår, exempelvis
löneökningar eller beslut i nämnden.
Förvaltningschefen har delegation på att besluta om förändringar i ersättningsbeloppen.

Tf. förvaltningschef föreslår nämnden beslut i enlighet med följande:

1. Fastställa interkommunal ersättning till barnomsorg/grundskola
2. Fastställa interkommunal ersättning till grundsärskola/träningssärskola/särskolefritids
3. Fastställa interkommunal ersättning till gymnasieskola

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2015

Yrkande

Ingrid Olsson (C), Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till förslaget

Forts,

1 Justerae Utdragsbestyrkande 6



• 1 1 PROTOKOLLLjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0440/15

§ 119 forts.

Interkommunala ersättningar 2016

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande

1 Justerar Utdragsbestyrkande 7



• 1 1 PROTOKOLLJjusaais , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0442/15

§ 120

Riktlinjer fristående förskolor

Utbildningsnämnden beslutar

1. Förslag till riktlinjer för fristående förskolor antas

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har utformat Riktlinjerförfristående förskolor i syfte att tydliggöra
förskolornas ansvar, kommunens ansvar samt regler och rutiner för t ex rapportering, ekonomi
och tillsyn. De fristående förskolorna har fått förslaget till riktlinjer på remiss. Inkomna
synpunkter har beaktats i det slutgiltiga förslaget.

Arbetsutskottet 23 november föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Förslag till riktlinjer för fristående förskolor antas

Beslutsunderlag

Reviderat förslag till riktlinjer 30 november 2015
Arbetsutskottets protokoll 23 november 2015 § 46
Tjänsteskrivelse daterad 12 november 2015

Yrkande

Stina Michelson (S), Marie Mill (LB): Bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Fristående förskolor

Justerare Utdragsbestyrkande 8



PROTOKOLLLj usdals Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0422/15

§ 121

Intraprenad Hybo-Ämbarbo

Utbildningsnämnden beslutar

1. Hybo-Ämbarbo rektorsområde får fortsätta som intraprenad

2. Nuvarande avtal förlängs i två månader, fr. o m 1januari 2016, i väntan på att nytt
avtal tecknas mellan nämnden och intraprenaden.

3. Nämnden delegerar till tf. förvaltningschef att teckna nytt avtal med intraprenaden
Hybo-Ämbarbo

Sammanfattning

Intraprenaden Hybo-Ämbarbo önskar få fortsätta som intraprenad och vill skriva ett nytt avtal
med nämnden.

Samtliga verksamheter inom Hybo-Ämbarbo barn- och utbildningsområde ansökte,
april 2009, om att få starta en intraprenad. En komplettering till samma ansökan
inlämnades 19 januari 2010. Ansvarig nämnd beslutade i mars 2010 att bevilja Hybo
Ämbarbos ansökan om att få bli intraprenad. Nämnden uttalade också att ansökan gällde
driftsform och ej är fastbundet till någon fastighet.

1 ansökan angavs som övergripande skäl att söka ändrad driftsform” Vi vill bevara
denna högt utvecklade pedagogiska verksamhet och ser nu en möjlighet genom
kommunfullmäktiges hittills positiva inställning till intraprenader”. Den gemensamma
värdegrund man utgår från i verksamheten vilar på Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Ett avtal tecknades mellan intraprenaden och nämnden. Avtalet gäller fr.o,m, 1januari
2011 t.o.m. 31 december 2015. Uppsägningstiden är 6 månader och skall ske skriftligen.
1 det fall avtalet ej sägs upp förlängs det automatiskt med 12 månader.

Utbildningsnämnden beslutade 18juni i år att avtal med intraprenaden Hybo/Ämbarbo
inkl. Buffeins förskola sägs upp från och med 30juni 2015.

När avtalet upphör återgår intraprenaden till Ljusdals kommun med sina ev. tillgångar.

Forts.

Justerare 111 Utdragsbestyrkande 9



Jjusda1s Kommun PROTOKOLL

Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0422/15

§ 121 forts.

Intraprenad Hybo-Ämbarbo

Arbetsutskottet 23 november föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Hybo-Ämbarbo rektorsområde får fortsätta som intraprenad
2. Nuvarande avtal förlängs i två månader, fr. o m 1januari 2016, i väntan på att nytt

avtal tecknas mellan nämnden och intraprenaden.
3. Nämnden delegerar till tf. förvaltningschef att teckna nytt avtal med intraprenaden

Hybo-Ämbarbo

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 23 november 2015 § 44
Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2015

Yrkande

Ingrid Olsson (C), Lars Engström (S), Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till
arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Intraprenaden Hybo-Ämbarbo

1 Justerare Utdragsbestyrkande 10



• 1 1 PROTOKOLLJjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0396/15

§ 122

intern kontroll 2016

Utbildningsnämnden beslutar

1. Internkontrollplan för 2016 antas

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att övriga nämnder arbetar med sin
interna kontroll på ett tillfredsställande sätt. Nämnderna har skyldighet att inom sitt område se
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. 1 ansvaret ligger även att följa upp det interna kontrollsystemet inom
nämndens verksamhet.

Gällande interkontrollplan antogs av nämnden 2011. Ett förslag till ny plan har tagits fram
vilken utgår från en tidigare framtagen mall. Förslaget har kompletterats med en
riskbedömning av hur stor risken är om vissa rutiner/system inte fungerar.

Riskbedömning:
• Hög risk — behöver åtgärdas omedelbart
• Medel risk — ska förbättras — åtgärdas så långt det är rimligt
• Låg risk — bör förbättras — eventuellt ingen åtgärd.

Arbetsutskottet 23 november 2015 föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:

1. Internkontrollplan för 2016 antas

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 23 november 2015 § 45
Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2015 samt förslag till internkontrollplan

Yrkande

Mikael Andersson Sellberg (V): Bifall till förslaget

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering
Akt, Utbildningsförvaltningen för verkställande

1 Justerare Utdragsbestyrkande 11



• 1 1 PROTOKOLLJjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0004/15

§ 123

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2015

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning

Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).

Anmälningar:

Inga anmälningar har inkommit till nämnden 10 december.

Justerae Utdragsbestyrkande 12



PROTOKOLLjusda1s , Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0003/15

§ 124

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas
vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan kombineras med en kort föredragning
på nämndsammanträdet.

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
• Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
• Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol och till

Skolväsendets överklagandenämnd.

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en
kommun. När beslutet har redovisats och protokollet från sammanträdet, där beslutet
redovisats och justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella
anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal börjar överklagandetiden att löpa och varje
kommunmedlem har därmed tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa
beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet
tagits emot av den som beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet
mottogs.

Beslut inkomna under tiden 13 november — 3 december 2015

Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)

LÄSÅRSTIDER 2016/2017

Fastställande av läsårstider, Skoif. 3:2-3, Gyf 3:2-1. Punkt 5.1 1 delegeringsordning.
Beslut av tf. förvaltningschef 2015-12-10. Dnr UN 469/15

Forts.

1 Justerare Utdragsbestyrkande 13



1 1 PROTOKOLLjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0003/15

§ 124 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

SKOLSKJUTS

Inga beslut har redovisats

FÖRSKOLA

Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor/förskolechef Järvsö under tiden 2015-05-20 — 2015-11-13.
14 barn placeras i förskola. Dnr UN 3/15

Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo
2015-11-02. Ett barn placeras på förskola inom området. Dnr UN 3/15

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola
Beslut av tf. förvaltningschef 20 15-1 1-18. Avgiftsbefrielse beviljas för en förskoleplats
under tiden 2015-08-10 — 2015-12-18. Dnr UN 3/15

FRITIDSHEM

Placering av barn i fritidshem, SL 14:10. Punkt 8.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor/tf, rektor Järvsö under tiden 2015-05-20 — 2015-11-13.
19 barn placeras i fritidshem. Dnr UN 3/15

Beslut av rektor/förskolechef Järvsö under tiden 2015-05-20 — 2015-11-13.
34 barn placeras i fritidshem. Dnr UN 3/15

GYMNASIESKOLA

Beslut om antagning vid senare tidpunkt. Gyf 7:8. Punkt 12.13 Al
delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasiet, enhet 1, under tiden 2015-10-22 — 2015-10-26. Två elever
antas. Dnr UN 3/15

Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4 (asylsökande m fl).
Punkt 12.14 A i delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasiet, enhet 1, 2015-11-02. Nio elever anses ha rätt till utbildning.
Dnr UN 3/15

Forts.

Justerar ii Utdragsbestyrkande 14



• 1 1 PROTOKOLL
Ljusciais Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0003/15

§ 124 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär

SKOLSKJUTS

Beslut om skolskjuts, SL 10:32 första stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-11-12 — 2015-12-01:

Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola.
Två ansökningar beviljas p.g.a. växelvis boende.

Dnr UN 444/15, 449/15

Justerar Utdragsbestyrkande 15
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• 1 1 PROTOKOLLJjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0002/15

§ 125

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

Utbildninsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid
varje nämndsammanträde, se nedan.

Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig redovisning och
skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas förteckningen.

BILAGOR för kännedom:

Inga bilagor bifogas.

FÖRTECKNING

Dnr UN 279/14
Förvaltningsrätten meddelar dom i mål 3623-15
Overklagat beslut om skolskjuts med buss i stället för taxi

Förvaltningsrättens avgörande:
Förvaltningsrätten överlämnar målet till utbildningsnämnden för ny utredning och
prövning av frågan om det finns någon annan särskild omständighet att bevilja
skolskjuts med taxi.

Dnr UN 336/15 (hänvisning till UN 14/15)
Kommunstyrelsen beslutar 5 november 2015 § 285
Ombyggnad på Stenhamreskolan av befintliga lokaler till slöjdsal och ändrat
vaktmästeri

1. Informationen noteras till protokollet
2. Kommunchefen uppdras att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 26

november 2015 med underlag i ärendet (Se nedan KS beslut 26 november).

Forts.

1 Justerare Utdragsbestyrkande 16



• PROTOKOLLjusda1s Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0002/15

§ 125 forts.

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

Dnr UN 56/15
Kommunstyrelsen beslutar 5 november 2015 § 278
Information från utbildningsnämnden gällande prognos och planerade åtga•rder

1. Informationen noteras till protokollet
2. Utbildningsnämnden kallas åter till kommunstyrelsens sammanträde 3 december

2015

Dnr UN 447/15
Kommunstyrelsen beslutar 5 november 2015 § 285
Anställande av tillförordnad förvaltningschef utbildningsförvaltningen

1. Inga-Lill Öjemark tillförordnas som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
senast den 19 november 2015

Dnr UN 363/15, 443/15, 444/15
Myndighetsnämnden beslutar 24 september 2015 § 72-74
Tillsyn stäci/ventilation — Färila skola, Hybo skola, Los skola

Nämnden informeras 10 december om följande:
Samtliga skolor har lämnat en anpassad egenkontroll varmed vite inte kommer att
föreläggas rektorerna.

Nämnden informerades 19 november om följande:
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga rektor för Färila skola, Hybo skola samt Los
skola
• Att vid ett vite om 30 000 kronor senast 20 15-11-30 ta fram en anpassad

egenkontroll som är anpassad till verksamheten

Myndighetsnämnden beslutar att förelägga rektor för Hybo skola
• Att vid ett vite om 30 000 kronor senast 20 15-10-20 ta fram en handlingspian för att

minska andelen öppna hyllor och öka andelen skåp med luckor.

Dnr UN 70/15
Förvaltningsrätten meddelar dom i följande ärende
Overklagat beslut om anvisning av förskoleplats på Stenhamreskolan höstterminen
2015. Klaganden önskade plats på Gärdeåsskolan.

Då det överklagade beslutet ersatts med ett nytt beslut har ändamålet med klagandes talan
förfallit. Skäl att ändå pröva om nämndens beslut från den 21 april 2015 är olagligt saknas.
Målet ska därmed skrivas av från vidare handläggning.

Forts.

1 Justerae Utdragsbestyrkande 17



• 1 1 PROTOKOLLJjusaais Kommun
Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0002/15

§ 125 forts.

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

Dnr UN 14/15
Kommunstyrelsen beslutar 26 november 2015 § 305
Ombyggnation på Stenhamreskolan av befintliga lokaler till slöjdsal

1. Delar av Hus H och F på Stenhamreskolan byggs om i syfte att skapa två parallella sy-
och träslöjdsalar enligt utbildningsnämndens önskemål.

2. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme.
3. Ärendet ska vara slutfört till vårterminens start 2016.

1 Justerare Utdragsbestyrkande 18



• 1 1 PROTOKOLL
Jjusaais , Kommun

Datum

Utbildningsnämnden 2015-12-10
Diarienummer

UN 0001/15

§ 126

Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen

Information

Följande information lämnas av tf. förvaltningschef och nämndens ordförande:
Rekrytering förvaltningschef
Pågår. Nästa intervjutillfälle är den 17 december. Målet är att kommunstyrelsen ska kunna
fatta beslut i januari.

• Rekrytering chef modersmålslärare
Pågår. Intervjuer hålls fredag 11 december

• Rekrytering projektiedare — visstidsanställning fram till sommaren
Pågår. Intervju hålls fredag 11 december

• Rekrytering tf. bitr. förvaltningschef
Pågår. Rekryteringsarbetet fortsätter, inga intervjuer är ännu planerade.
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