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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2018-11-06 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anett Aulin (S)
Pernilla Friman (S)
Mikael Ybert (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Mona Hansson (KV)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Inger Ericsson (S) Hans Wennberg (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jacobsson (SD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning

Agnetha Runberg 122 IFO-chef, tf vård- och omsorgs-
chef

Per-Anders Olsson 114, 118, 
119, 122 Skolchef

Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 110 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg:

  Sammanfattning av mandatperioden 2015-2018.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 111 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Matsvinn
Diarienr
2018/109.622 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2018-11-20.

Sammanfattning av ärendet
Mona Hansson och Annemon Piper (KV):
Hur går det med arbete med matsvinn på våra förskolor, skolor och 
boenden.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Mona Hansson och 

Annemon Piper (KV), daterad 2018-11-06.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 112 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Familjehem
Diarienr
2018/110.759 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2018-11-20.

Sammanfattning av ärendet
Eva Sidekrans (M):
- Hur många av våra familjehem är konsulentstödda och vad är kostnaden 

för dessa.
- Hur många av våra familjehem är egna och vad är kostnaden för dessa.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Eva Sidekrans (M), daterad 

2018-11-06.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 113 Revidering av delegationsordningen för Utbildnings- 
och omsorgsnämnden

Diarienr
2016/109.002 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att revidera delegations-
ordningen enligt förvaltningens förslag:
- Skyddsbedömning enligt 11 kap. 1a § SoL delegeras till socialsekreterare.
- Yttrande till domstol i adoptionsärende delegeras till utbildnings- och 

omsorgsnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen genomför kvalitetssäkring i enlighet 
med lagstiftning och behov av tydlighet inom förvaltningens verksamhet. 
Detta förslag till beslut har uppkommit med anledning av att det inte tydligt 
framgår vem som är delegat i handläggningen. 
11 kap. 1 a § första stycket SoL, socialtjänstlagen
När en anmälan enligt 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra 
en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. 
En sådan bedömning ska dokumenteras.

Beslut att inte inleda utredning (11 kap. 1 § SoL) är idag reglerat i 
delegationsordningen (7.39), att socialsekreterare ska göra det ”i samråd 
med teamchef”.  

Ändring av delegat i kapitel 13 och punkt 13.5 i delegationsordningen:
Yttrande till domstol i adoptionsärende.
Lagrum: 4 kap. 10 § FB (föräldrabalken).
Delegat: Utbildnings- och omsorgsnämnd (tidigare delegat: arbetsutskottet).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivels med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-10-16.

____________________

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
Lednings- och utvecklingsledare
IFO-chef
Teamchefer IFO
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 114 Budget 2018 med plan för 2019-2021
Diarienr
2017/74.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel 
budgetuppföljning för perioden januari-september 2018.

Sammanfattning av ärendet
Enligt årsplanen för mål- och budgetarbetet genomförs två uppföljningar 
mer fördjupat: tertialrapport och delårsrapport. Däremellan redovisas en 
förenklad uppföljning. Det datumet som utskicket till arbetsutskottet går 
iväg har endast den ekonomiska redovisningen sammanställts, vilket ingår 
här som bilaga. Analysen pågår fram till arbetsutskottet och delges i 
samband med det. Arbetsutskottet får vid mötet del av den skriftliga 
analysen, samt att den presenteras muntligen.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar enkel budgetuppföljning för 
perioden januari-september 2018.

Prognosen visar en avvikelse mot budget med ca -11,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
 Enkel budgetuppföljning för perioden januari – september 2018.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 115 Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022
Diarienr
2018/97.704 Beslut

Med anledning av det ekonomiska läget beslutar Utbildnings- och omsorgs-
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottet 2018-11-20 ta 
fram underlag för att sammanföra förskoleverksamheten Skärgården till 
Tallbackens förskola. Uppdraget ska innehålla:
- Konsekvensbeskrivning
- Riskanalys
- Ekonomiska konsekvenser
- Barnperspektiv

Sammanfattning av ärendet
Vid Utbildnings- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-10-09 
genomfördes ett gemensamt arbete i processen att ta fram mål för 2019, 
inom nämnden ansvarsområden. I processen deltog tjänstemän och politiker 
i mixade grupper. Tjänstemännen representerades dels av förvaltningens alla 
chefer, såväl som strategiska funktioner från kommunstyrelsen.

Vid det gemensamma arbetet framkom flertalet perspektiv som kan bidra till 
att utveckla målprocessen ytterligare. Beslutet blev att arbetsutskottet skulle 
hantera frågan ytterligare, inför eventuella förslag till beslut om nästa steg. 

Utifrån perspektiven, idéerna, frågorna föreslår förvaltningen att:
 identifierat behov av ökad kunskap läggs in som en plan för kommande 

år för den nya nämnden, varav ett tillfälle är en heldag utbildning för nya 
nämnden, samt att det finns ytterligare två tillfällen, ett på våren och ett 
på hösten 

 planen för mål och budgetarbetet kompletteras utifrån behov
 alla chefer och politiker deltar vid nyvalsutbildningen kring kommunal-

lagen, 2018-01-16 

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar förvaltningens förslag samt 
budgetarbetet med de preliminära ekonomiska ramarna samt chefernas 
arbete med konsekvensanalysen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-10-16.

Barnperspektivet
 Barnens perspektiv beaktas på övergripande sätt, genom att höja 

kunskapen och förståelsen för de beslut som fattas, samt öka dialogen och 
förbättra relationerna mellan nämnd och tjänstemän.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 116 Förslag till sammanträdesplan för år 2019

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till sammanträdes-
plan för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan för år 2019 redovisas.

Arbetsutskott Nämnd
22 januari 22 januari
19 februari 5 februari
26 mars 5 mars
23 april 9 april
28 maj 7 maj
18 juni (IFO-ärenden) 12 juni
27 augusti 10 september
24 september 8 oktober
22 oktober 5 november
26 november 10 december

Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdesplan för år 2019.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 117 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2018-10-23

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2018-10-23 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 118 Kvalitetsredovisning av Älvkarleby kommuns 
utbildningsverksamhet

Diarienr
2018/93.620 Beslut

Ärendet återkommer på utbildnings- och omsorgsnämndens sammanträde 
2018-12-04.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2018-10-09 § 101 att ge 
skolchef Per-Anders Olsson i uppdrag att till dagens sammanträde ha 
kompletterat ärendet med kriterier för vad som ingår i en 
kvalitetsredovisning. Bland annat önskas en redovisning av uppgifter om 
skillnaden mellan de olika skolenheterna samt analys av vilka som deltar i 
nationella prov och vilka som inte gör det och i så fall varför de inte gör det.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 119 Redovisning - kränkande behandling i förskolan/skolan
Diarienr
2017/114.620 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Per-Anders Olsson informerar om redovisade angivna kränkningar 
mot elever för perioden januari-augusti 2018.

Beslutsunderlag
 Redovisning över antal kränkningar för perioden januari-augusti 2018.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 120 Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgs-
nämnden år 2019 gällande barnomsorg och kulturskola

Diarienr
2018/99.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att ansvarig nämnd årligen verkställer 
omräkningen av taxor och avgifter gällande barnomsorg i enlighet med 
gällande förordning. 

Sammanfattning av ärendet
I ”Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet” framgår att en kommun kan få 
statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola 
eller fritidshem. Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Enligt förordningen (3 §) finns ett antal förutsättningar angivna för att 
kommunen ska beviljas statsbidrag. 
1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av 

hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 
respektive tredje barnet i hushållet.

2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en procent 
av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 
respektive tredje barnet i hushållet.

3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas 
för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för 
barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. 
Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Förordningen reglerar även fler omständigheter som gäller, bland annat vad 
som är avgiftsgrundande inkomst per månad. 

Statens skolverk ska senast den 1 december [innan 2018-10-01 var datumet 
1 oktober] året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta 
avgiftsgrundande inkomst per månad enligt 5 § och det högsta 
avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i 
förskolan respektive fritidshemmet enligt 3 och 5 §§. Denna förordning 
träder i kraft den 1 oktober 2018.

Genom ett beslut i kommunfullmäktige, att ansvarig nämnd årligen 
verkställer omräkningen av taxor enligt förordningen, krävs inte att ärendet 
tas upp i kommunfullmäktige, annat än om förändringar i förordningen sker.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Svensk författningssamling 2018:1537, förordning om ändring i 

förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 
Hjerpe.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 121 Delegationsbeslut för oktober 2018

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för oktober 2018 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under oktober månad 2018.

Administration
1. Förvaltningschef
2. Områdeschefer VOM
3. Områdeschef IFO och teamchefer
4. Rektorer, skolområden
5. Kostverksamheten
6. Samverkansprotokoll, F-sam och E-sam 

Vård- och omsorg
7. Biståndsbeslut
8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
9. LSS
10. Bostadsanpassningsbidrag 
11. Lex Maria, Lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen
12. Alkoholärenden
13. Behandlingsärenden, barn/familj
14. Behandlingsärenden, vuxen
15. Ekonomiskt bistånd
16. Familjerätt, fader/föräldraskap
17. Dödsboanmälan
18. Delegation, jourlägenhet

___________________

16



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 122 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets- 
områden 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Vård och omsorgsverksamheten 
Tf vård- och omsorgschef Agnetha Runberg: 
- Stimulansmedel har sökts från Socialstyrelsen för att införa digitala 

medicinlistor. 
- Utveckling hemtjänst: Process är igång i flera grupper. Förslag till mål 

och visioner redovisas för nämnden i april 2019 av konsult xxx. 
- En nattkamera i hemmet för en brukare ska startas för första gången i 

natt. Nattillsyn via kamera, en kamera som ”ser i mörker”. Personal i 
hemtjänsten kan via dator och kamera se en rörlig bild av sängen och 
sovrummet. Ingen röstkommunikation är möjlig. Det är bara en envägs- 
kommunikation avsedd för tillsyn nattetid. Säkerhetsnivån är hög och 
endast behöriga kan använda kameran. Ingen inspelning sker och tillsyn 
sker endast vid i förväg överenskomna tillfällen och med brukare som 
själva önskar det. 

Individ- och familjeomsorgen 
IFO-chef Agnetha Runberg: 
- Länsstyrelsen har genomfört tillsyn över Älvkarleby kommun enligt 

alkohol- och tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare kommunen. Beslut har ännu inte kommit kommunen 
tillhanda. 

- Pågående rekryteringar: Teamchef för barn och familj och teamchef för 
försörjningsstöd och missbruk vuxen samt socialsekreterare till barn och 
familjeenheten. 

Utbildningsverksamheten 
Skolchef Per-Anders Olsson: 
- Vad gäller simundervisning i förskoleklass har kontakt tagits med 

Harnäs Skutskärs Simsällskap (HSS) för både transport och simunder- 
visning. De återkommer med svar inom kort. 

- Det är många processer igång, bland annat ledarskapsutbildning. 
- Verksamheten har ett bra samarbete med HR (Human Resource). De är 

ett bra stöd i arbetet med att minska sjukskrivningstalen. 
- Titeln skolchef ska lagföras och läggas in i skollagen. 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningschef
- Övergripande information om arbetsmiljön i förvaltningen gällande 

förvaltningschef, IFO-chef och tf VOM-chef. Förvaltningens lednings- 
och verksamhetsutvecklare är fortsatt tillförordnad chef för barn och 
familj.
Annons för vård- och omsorgschef skulle ha kommit ur denna vecka. 
Med anledning av kommunstyrelsens utredning av förvaltnings-/nämnds-
organisationen har annonseringen tillfälligt satts på paus, för att undvika 
att fel kompetens rekryteras.

- Kostverksamheten flyttar över till Samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 2019-01-01. Kostchefen inbjuds till nämndens sammanträde 
2018-12-04 för att redovisa en uppföljning av kostpolicyn.

- Efter undersökning av hyror och kostnad för lokaler har det framkommit 
att Älvkarlebyhus fakturerat dubbelt för vissa lokalytor (Fyrklövern). 
Återbetalning blir intäkt för 2019.

- Nämndens lex Sarah-anmälan (2017-07-27)till inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, kring extern utförare: IVO har aviserat återbesök för 
2018-11-28.

- Arbetsmiljöverket: uppdatering kring granskning av första linjens chefer 
inom vård och omsorg: redovisa åtgärd senast 2018-12-15.

- Revisionsrapport, PwC, åtgärdsplan biståndshandläggning redovisas 
2018-11-20 i arbetsutskottet.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
Kostchef

18



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 123 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
nämndens räkning

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Annemon Piper (KV) redovisar minnesanteckningar från Bodaskolans 
samrådsmöte.
Dessa kommer att delges nämnden till decembermötet.

Jan-Åke Olsson (S) informerar om/att: 
- Tidiga insatser för patienter som riskerar att bli långtidssjukskrivna.
- Barnmorskor gör uppföljning av nyförlösta inom 14 dagar efter 

förlossning. Detta i ett preventivt syfte.
- Hörselrehab har fler filialer.
- Fri tandvård upp till 23 år.
- Läkarbesök ges inom 7 dagar samt telefonkontakt samma dag gör 

Skutskärs vårdcentral till bäst i länet. 

Anett Aulin (S) informerar från HÄTÖ-möte som hon, Ulrika Hjerpe och 
Agnetha Runberg deltagit i. Mötet handlade om frågor inom vård och 
omsorg och socialtjänst.
Det är ett svårt budgetläge för samtliga kommuner. Till nästa möte ska var 
och en samla faktabaserade dokument/avvikelser mellan kommun och 
Landsting/Region.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 124 Rapporter och meddelanden

Beslut
Rapporter
- Årsplanering 2018
- Körapport för förskolor september 2018 med beräknade placeringar för 

september-november 2018 samt januari 2019.
- Körapport för boenden inom vård och omsorg, daterade 2018-09-14.
- Uppföljning från Nätverkshuset/Öppenvården.
- Barn- och elevstatistik per 2018-10-15.
- Minnesanteckningar från Tallmons gårdsråd 2018-09-25.
- Protokoll från kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-

rådets sammanträde 2018-09-28.

Meddelanden
- Migrationsverkets meddelande om uppsägning av lägenheter i 

Älvkarleby kommun innebär att asylsökande som bor i de berörda 
lägenheterna kommer att flytta. 

- Arbetsmiljöverket, inspektionsmeddelande med resultat av inspektion på 
Borggatans gruppbostad den 13 september 2018.

- Skolinspektionens beslut att avskriva ärendet gällande fråga om simunder-
visning i Älvkarleby kommun.

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), underrättelse om 
kommunicering av beslutsunderlag avseende granskning vid Individ- och 
familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd. Eventuellt yttrande ska vara IVO 
tillhanda senast 2018-11-30.

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), underrättelse om 
kommunicering av beslutsunderlag avseende granskning vid Individ- och 
familjeomsorgen.
Eventuellt yttrande ska vara IVO tillhanda senast 2018-11-30.

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), underrättelse om 
kommunicering av beslutsunderlag avseende granskning vid Individ- och 
familjeomsorgen, barn och familj samt vuxna med missbruksproblematik. 
Eventuellt yttrande ska vara IVO tillhanda senast 2018-11-30.

- Meddelande till chefer i förvaltningen om att Kommunstyrelsen har fattat 
beslut om en översyn av vår förvaltnings- och nämndsorganisation.

- Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-24 § 119, att ge kommundirektör 
Anna-Karin Karlsson i uppdrag att utvärdera nämnds- och förvaltnings-
organisationen inom utbildning och omsorg. Syftet med organisations-
utvärderingen är att finna om den nya organisationen har uppnått önskade 
effekter.

- Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-24 § 103, Utbildnings- och 
omsorgsnämnden kommer att få fortsatta kallelser till kommunstyrelsens 
sammanträde för att redogöra för arbetet med åtgärder gällande budget.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-11-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 125 Sammanfattning av mandatperioden 2014-2018

Utbildnings- och omsorgsnämnden sammanfattar mandatperioden 2015-
2018 enligt rubrikerna: 
 Vad nämnden åstadkommit, framgångar som identifierats
 Vilka hinder som identifierats under perioden
 Vad nämnden önskar skicka med till ansvarig nämnd kommande 

mandatperiod för att bidra till kommande utveckling

___________________
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