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Bin § 14 Bin2010/258/07 

Svar på medborgarförslag gällande Södra Borgeby skola 

Bildningsnämndens beslut 
Förvaltningschefens yttrande, angående inlämnat medborgarförslag, antas som 
bildningsnämndens eget yttrande och överlämnas till kommunfullmäktige som 
information. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inlämnats, av en aktionsgrupp inom föreningen Hem och 
skola i Södra Borgeby, i syfte att bevara Södra Borgeby skola. Det omfattar 
fyra urskiljbara delar: 
1. Låt bygdeskolorna finnas kvar. 
2. Lägg resurserna på befintliga skolor och utveckla pedagogiken i dem. 
3. Låt ordet ”kvalitet” i första hand representera trygghet, värdegrund och  
    livsglädje, i andra hand pedagogiska finesser och hjälpmedel. 
4. Låt Södra Borgeby få profilera sig som en tätortsnära landsbygdsskola med  
    fantastisk utemiljö, välfungerande värdegrund och en lång historik. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Ulf S Olsson redovisar i tjänsteskrivelse, 2011-02-07,  
ett förslag till svar på ovannämnda punkter i medborgarförslaget: 
1. Sunne kommuns skolor behandlas i ett sammanhang i budgetberedning  
    2011. 
2. Kommunens resurser skall användas så att alla kommunens elever får  
    tillgång till likvärdiga villkor i skolgången. 
3. Begreppet ”kvalitet” ska i första hand definieras av den lagstiftning som rör  
    skolområdet, i andra hand av de önskningar och prioriteringar som kan  
    åstadkommas där utöver. 
4. Placeringen av olika skolor beslutas i enlighet med demografi och  
    elevunderlag i hela kommunen, inom av kommunfullmäktige anvisade  
    ramar. 
 
Katarina Hergén med flera, Södra Borgeby Hem och skola, är inbjudna  
till dagens sammanträde. 

Underlag/beredning 
Hem o skolas medborgarförslag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 14 
______ 
Beslut till: 
Katarina Hergén 
Kommunfullmäktige 
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Bin § 15  Bin2010/258/07 
 
Besvarande av Folkpartiet liberalernas motion gällande  
Södra Borgeby skola 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden hänvisar till förestående beslut beträffande Södra Borgeby 
skola samt antar utbildningschefens nedanstående yttrande som 
bildningsnämndens eget och överlämnar till kommunfullmäktige för 
besvarande. 

Sammanfattning 
Folkpartiet liberalerna har inlämnat en motion, daterad 2010-03-04, till 
kommunfullmäktige. Motionen har 2010-04-07  inkommit till  
bildningsnämnden för yttrande. 

Behandling på dagens sammanträde 
Bildningsnämnden har i yttrande i april svarat på folkpartiet liberalernas 
motion. Kompletterande svar har önskats. 
 
Utbildningschef Birgitta Fribergs föreslår att följande yttrande överlämnas till 
kommunfullmäktige: 
” Efter återtagande av ärendet till bildningsnämnden kommer det att tillsättas 
  en arbetsgrupp som ser över lokalbehovet för Sunne grundskolor.  
  Gruppen kan med fördel arbeta tillsammans med en kommunövergripande  
  grupp som tittar på Sunnes samtliga lokaler.” 

Underlag/beredning 
Folkpartiet liberalernas motion 
Utbildningschefens yttrande 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 11 
______ 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige 
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Bin § 16  Bin2010/258/07 
 
Besvarande av Sverigedemokraternas motion gällande 
Södra Borgeby skola 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden hänvisar till förestående beslut beträffande Södra Borgeby 
skola samt antar utbildningschefens nedanstående yttrande som 
bildningsnämndens eget och överlämnar till kommunfullmäktige för 
besvarande. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inlämnat en motion, daterad 2010-11-17, till  
kommunfullmäktige. Motionen har 2010-12-09 inkommit till 
bildningsnämnden för yttrande. 

Behandling på dagens sammanträde 
Sverigedemokraterna yrkar att Södra Borgeby skola blir kvar och att 
bildningsnämndens beslut rivs upp. Kommunfullmäktige skall ta det slutgiltiga 
beslutet. Sverigedemokraterna hänvisar till den namninsamling som gjorts 
bland allmänheten i Sunne och menar att den inte kan nonchaleras. 
Sverigedemokraterna ser skolan som viktig del i en levande landsbygd och vill 
se en fortsättning för skolan. 
 
Utbildningschef Birgitta Friberg föreslår att följande yttrande överlämnas till 
kommunfullmäktige: 
”Som tidigare framförts så har Sunne kommun betydande överskott på  
 grundskolelokaler då elevantalet sjunker. Detta medför att det betalas för  
 lokaler som inte nyttjas och kostnad per plats blir dyrare. En kostnad  
 som medför att det är svårt att klara tilldelad budget. 
 Att för en kommun ha många små enheter innebär svårigheter med full  
 behörighet, och med nyheter i skollag och författningar ökas kraven på  
 kommunerna. Skolledningen ser det som oerhört viktigt att alla elever ges  
 möjlighet till likvärdig undervisning oavsett vilken skola man tillhör. 
 Södra Borgeby skola är i stort behov av renovering för att tillgodose en bra  
 arbetsmiljö för såväl lärare som elever. En renovering innebär en betydande  
 kostnad som i dagens läge inte känns relevant då elevernas skolgång kan  
 tillgodoses på annat sätt. 
 Arbetsgrupp för översyn av lokalbehov för Sunnes grundskolor kommer att  
 tillsättas. Gruppen skulle med fördel kunna arbeta tillsammans med andra  
 grupper som ser över lokalbehovet i kommunen.” 

Underlag/beredning 
Sverigedemokraternas motion 
Utbildningschefens yttrande 
Arbetsutskottet 2011-02-14 
______ 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige 
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Bin § 17  Bin2010/258/07 
 
Besvarande av Åsa Rådhströms (ledamot av Kf) motion 
gällande Södra Borgeby skola 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden hänvisar till förestående beslut beträffande Södra Borgeby 
skola samt antar utbildningschefens nedanstående yttrande som 
bildningsnämndens eget och överlämnar till kommunfullmäktige för 
besvarande. 

Sammanfattning 
Åsa Rådhströms (ledamot Kf) har inlämnat en motion, daterad 2010-11-21, 
till kommunfullmäktige. Motionen har 2010-12-09 inkommit till bildnings- 
nämnden för yttrande.     

Behandling på dagens sammanträde 
Åsa Rådhström lämnar i sin motion yrkande angående Södra Borgeby skolas 
framtid.     
 
Utbildningschef Birgitta Fribergs föreslår att följande yttrande överlämnas till 
kommunfullmäktige:                                                                                                                
”Bildningsnämnden föreslår att ny arbetsgrupp avseende grundskolans lokaler  
  tillsätts där såväl avveckling av lokaler och Sunne skolors framtid arbetas  
  fram. Arbetet kan med fördel ingå i en mera kommunövergripande grupp där  
  lokaler i hela kommunen ses över.” 

Underlag/beredning 
Åsa Rådhströms motion  
Utbildningschefens yttranden 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 17 
______ 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige 
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Bin § 18  Bin2010/258/07 
 
Södra Borgeby skola 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar överlämna nedanstående förslag till 
kommunfullmäktige: 
1. Från och med hösten 2011 tas inga 6-åringar in till Södra Borgeby skola. 
2. Södra Borgeby skola avvecklas inför hösten 2012. 

Reservationer  
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Sundén Bergqvist (M), Arthur Hulu (M) 
och Lars-Gunnar Johnsson (V). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har, 2010-11-29 § 4, beslutat återremittera 
ärendet/informationen om att avveckla Södra Borgeby skola till 
bildningsnämnden för senare beslut i kommunfullmäktige. 
Förvaltningschef Ulf S Olsson redovisar, i ett tjänsteutlåtande 2011-02-07, en 
ny utredning/bedömning som gjorts avseende kommunens grundskolor, och 
däribland Södra Borgeby skola. 
Det sammanlagda elevantalet i kommunen sjunker och ingenting pekar mot att 
födelsetalen kommer att öka förrän möjligen omkring år 2025. 
Lokalkostnaderna per elev ökar drastiskt, då det finns ett konstant antal platser 
men betydligt färre elever i grundskoleåldern. Efter avvecklingen av lågdelen 
vid Fryxellska skolan återstår 1595 platser i organisationen till ett underlag år 
2016 på 1198 elever. Konsekvensen av detta är att kvalitén uttryckt i antal 
pedagoger per elev och antal resurspersoner per elev(assistenter, 
utvecklingspedagoger, specialpedagoger, speciallärare, kuratorer och 
skolsköterskor) urholkas. Det är redan i dag svårt att likvärdigt organisera det 
särskilda stöd som varje elev har rätt till i kommunens många grundskolor, och 
situationen kommer att förvärras fram till cirka år 2016. 
 
Skolinspektionens rapport pekar på kommunens svårigheter att nå 
kunskapsmålen i alla ämnen. Med tanke på dagens måluppfyllelse och 
framtidens ökade krav är det viktigt, att överväga möjligheten, att låta eleverna 
i år 6 ha sin skolgång planerad på ett sådant sätt att de får möta ämnesbehöriga 
lärare i lokaler som är utrustade för de olika ämnena. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Ulf S Olsson redogör för sitt tjänsteutlåtande 2011-02-07,  
avseende kommunens grundskolor; 
- Elevutveckling 1991-2010,  
- Prognos/elevantal,  
- Elevantal/grundskoleplatser 2005-2016,  
- Skolinspektionens rapport angående förbättrat kunskapsresultat,    
- Investeringskostnader för renovering/utbyggnad av Södra Borgeby skola,  
- samt en skrivelse från Lärarförbundet. 
 
 
     Forts. 
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Forts Bin § 18 
 
Förvaltningschefen föreslår, enligt tidigare beslut och med hänvisning till 
ovanstående, att inga 6-åringar tas in till Södra Borgeby skola från och med 
höstterminen 2011 samt att Södra Borgeby skola avvecklas inför hösten 2012. 
 
Arbetsutskottet har, 2011-02-14 § 15, beslutat föreslå bildningsnämnden: 
1. Från och med hösten 2011 tas inga 6-åringar in till Södra Borgeby skola. 
2. Södra Borgeby skola avvecklas inför hösten 2012.                                                            

Yrkande 
Kerstin Sundén Bergqvist (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med 
hänvisning till att en utvärdering skall göras av samtliga lokaler inom grund- 
och gymnasieskolorna innan beslut fattas. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kerstin Sundén 
Bergqvists yrkande och finner att bildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Bildningsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Kerstin Sundén Bergqvists yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster beslutar bildningsnämnden enligt 
arbetsutskottets förslag: 
1. Från och med hösten 2011 tas inga 6-åringar in till Södra Borgeby skola. 
2. Södra Borgeby skola avvecklas inför hösten 2012. 
 
Rösterna avges enligt följande: 
 Ja Nej 
Lena Gynnemo (C) X  
Ida Nilsson (C) X  
Ulf Björkudd Egegren (C) X  
Camilla Forslund (C) X  
Anna-Greta O Berggren ( C) X  
Kerstin Sundén Bergqvist (M)  X 
Arthur Hulu (M)  X 
Lars Jonsson (S) X  
Morgan Skoog (S) X  
Magnus Bergqvist (S)  X 
Lars-Gunnar Johnsson (V)  X 
 

Underlag/beredning 
Kommunfullmäktige 2009-06-22 § 61 
Arbetsutskottet 2009-09-21 § 56 
Arbetsmateriel 2009-09-22   Forts  
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Forts Bin § 18 
 
Bildningsnämnden 2009-10-05 § 58 
Arbetsutskottet 2009-10-19 § 59   
Bildningsnämnden 2009-11-02 § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-11-06 § 244 
Kommunstyrelsen 2009-11-17 § 146 
Kommunfullmäktige 2009-11-30 § 108 
Arbetsutskottet 2010-03-15 § 24 
Arbetsutskottet 2010-04-19 § 34 
Kompletterad utredning Södra Borgeby 2010-05-07 
Arbetsutskottet 2010-05-17 § 45 
Bildningsnämnden 2010-06-07 § 55 
Arbetsutskottet 2010-10-18 § 65 
Bildningsnämnden 2010-11-01 § 92    
Kommunfullmäktige 2010-11-29 § 4 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 15 
______ 
 Beslut till: 
Kommunfullmäktige 
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Bin § 19  Bin2011/01/09 
 
Förslag till ny kulturplan i Sunne kommun 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner förslaget till ny kulturplan, med dagens 
ändringar, och överlämnar densamma till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Sunne kommuns nuvarande kulturplan antogs av kommunfullmäktige  
i oktober 2002.  
Kulturchef Tuula Dajén har haft uppdraget att i samarbete med ordförande 
Lena Gynnemo (C), arbeta fram en ny kulturplan för den nya mandatperioden.  
Planen skall efter bildningsnämndens godkännande antas av kommun-
fullmäktige. 

Behandling på dagens sammanträde 
Kulturchefen, tillsammans med ordförande, har enligt uppdrag gjort de  
justeringar som påpekats i tidigare förslag till ny kulturplan. 
Ett nytt förslag, utifrån framförda synpunkter och redaktionella ändringar,  
är utskickat till dagens sammanträde. 
Bildningsnämnden påpekar några ytterligare ändringar innan kulturplanen 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Underlag/beredning 
Kulturplan antagen av Kf 2002-10-28 § 58 
Arbetsutskottet 2007-01-22 § 8 
Arbetsutskottet 2007-10-15 § 65 
Arbetsutskottet 2009-10-19 § 63 
Arbetsmateriel 2010-01-07                                                                   
Arbetsutskottet 2010-01-18 § 1 
Arbetsutskottet 2010-02-15 § 8 
Arbetsutskottet 2010-03-15 § 21 
Arbetsutskottet 2010-04-19 § 29 
Arbetsutskottet 2010-05-17 § 41 
Kulturchefens/ordförandes nya förslag. 
Arbetsutskottet 2011-01-17 § 1 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 7 
_____ 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige 
Kulturchefen 
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Bin § 20  Bin2011/35/03 
 
Bryggan – medverkan i förstudie 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden anslår 10 520 kr för att medverka i förstudien att kartlägga 
behovet av insatser för elever inom gymnasiesärskolan i Värmland. 

Sammanfattning 
Bryggan är sedan år 2000 den modell som används för att elever på nationell 
nivå och som studerar inom Karlstads-Hammarö gymnasiesärskola i hög 
utsträckning skall nå, få och behålla ett arbete. 
Från att första året bedrivits som ett EU-projekt så är numer ”Bryggan” ett 
permanent verktyg inom verksamheten och en heltidstjänst svarar för 
genomförandet. 
Syftet är att genom en förstudie kartlägga behovet av insatser för elever inom 
gymnasiesärskolan i Värmland och i samverkan med kommuner och 
Arbetsförmedlingar undersöka möjligheten till en likvärdig modell för 
övergången mellan skola-arbetsliv i ett länsperspektiv. 
Målet är att 2011-05-31 presentera en väl underbyggd modell som visar 
behovet av en likvärdig insats för ungdomar som studerar inom 
gymnasiesärskolans nationella program i Värmland med fokus på 
anställning/sysselsättning. 
Två projektledare 50% vardera anställs under fem månader. 
Totalkostnaden för en förstudie är 214 776 kr och enligt fördelningsmodell, 
för Sunne kommun 10 520 kr. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschefen föreslår att bildningsnämnden ställer sig positiv till att 
medverka i förstudien och anslår 10 520 kr för ändamålet. 

Underlag/beredning 
Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltnings projektbeskrivning 
Förvaltningschefens förslag. 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 16 
______ 
Beslut till: 
Karlstads-Hammarö gymn.skola 
 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-02-28 

13 (19)

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Bin § 21  Bin2010/278/03 
   
Bidragsansökan för samlingslokal i Elofsrud Västra 
Ämtervik 

Bildningsnämndens beslut 
Bidragsansökan lämnas till kommunstyrelsen för handläggning och utredning 
av möjligheten till eventuellt bidrag. 

Sammanfattning 
Västra Ämterviks JUF söker bidrag från Sunne kommun på 100 000 kr som 
delfinansiering för ombyggnad av bygdegården i Elofsrud. Man vill göra en 
tillbyggnad för toaletter och kapprum samt handikappanpassa lokalerna. Total 
budget beräknas till 645 000 kr. Förutom finansiering i form av eget arbete 
söker föreningen bidrag från Fryksdalens Sparbank, Boverket, Länsstyrelsen 
och Sunne kommun. 
Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Ulf S Olsson framför i tjänsteutlåtande, 2011-02-07, att i 
bildningsnämndens budget finns inte utrymme för ett anslag av den här 
storleksordningen. Förvaltningschefen  föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för handläggning. 

Underlag/beredning 
V.Ämterviks JUF ansökan 
Förvaltningschefens förslag 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 17 
______ 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen
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Bin § 22  Bin2011/25/02 
 
Bildningsnämndens representant och ersättare  
i Kommunala handikapprådet, mandatperioden  
2011-2014 

Bildningsnämndens beslut 
Ordinarie ledamot  Ersättare 
Magnus Bergqvist (S)  Ulf Björkudd Egegren (C) 

Behandling på dagens sammanträde 
Bildningsnämnden utsåg, 2011-01-31 § 7, två ordinarieledamöter med ersättare 
att ingå i kommunala handikapprådet. 
Endast en ledamot med ersättare skall ingå i handikapprådet från respektive 
förvaltning. 
Bildningsnämnden beslutar idag att utse: 
Magnus Bergqvist (S) som ordinarie ledamot och Ulf Björkudd Egegren ,(C) 
ersättare. 

Underlag/beredning 
Bildningsnämnden 2011-01-31 § 7 
______ 
Beslut till: 
Kommunkansliet 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-02-28 

15 (19)

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Bin § 23  Bin2009/40/03 
 
Årsredovisning 2010 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschefen och utbildningschefen redogör för bildningsnämndens 
verksamhetsberättelse/årsredovisning 2010. 
 
Årets resultat blev ett överskott på 2,6 mkr. 

- Tjänsterna som särskolekoordinator och fritidschef är vakanta. 
- Kostnaderna för interkommunal ersättning för gymnasieskolan blev 1,5 

mkr lägre än budget. 
- Kostnaden för skolskjuts blev 1,2 mkr lägre än budget. 

För Sunne rektorsområde som innefattar barnomsorg och F-6 verksamhet är det 
ekonomiska läget tufft sedan flera år och Sunne rektorsområde redovisade ett 
resultat på – 2,3 mkr. 
 

Underlag/beredning 
Årsredovisning 2010. 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 18 
______ 
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Bin § 24  Bin2010/21/03 
 
Budgetuppföljning tom februari 2011 
 
Riktvärdet tom februari är 16,7% 
Personalkostnaderna ligger på  17,7%  
Ansvarsområde % av 

årsbudget 
2011 

% av 
årsbudget 
2010 
 

Central administration 12 18 
Område kultur 17 17 
Område fritid 15 12 
Sunne rektorsområde 18 17 
Fryxellska skolan 17 16 
Broby Grafiska Utbildning 19 17 
Södra Viken 18 16 
Brobyskolan 18 18 
Bildningsnämnden 17,7 16,9 
 
 
Totala utfallet ligger på 14,7% 
Ansvarsområde % av 

årsbudget 
2011 

% av 
årsbudget 
2010 

Central administration 5 -9 
Område kultur 18 18 
Område fritid 13 14 
Sunne rektorsområde 17 17 
Fryxellska skolan 16 16 
Broby Grafiska 16 19 
Södra Viken 17 16 
Brobyskolan 15 16 
Bildningsnämnden 14,7 12,8 
 
______ 
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Bin § 25  Bin2011/42/03 
 
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel till 
2011 

Bildningsnämndens beslut 
Hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av investeringsmedel enligt 
förvaltningsekonomens nedanstående förslag. 

Behandling på dagens sammanträde 
Nedanstående projekt är pågående och förvaltningsekonomen föreslår 
ombudgetering av investeringsmedel till budget 2011. 
 
Projektnr Projekt Budget Använt 

under 2010 
Kvar 
till 2011 

1151 Förskolan 
Svanen 

3 000 000 857 168 2 142 832 

2022 Broby 
Grafiska 

   700 000 200 000    500 000 

2034 Ishallen 4 000 000 0 4 000 000 
 

Underlag/bererdning 
Förvaltningsekonomens förslag 
Arbetsutskottet 2011-02-14 § 20 
______ 
Beslut till: 
Kommunfullmäktie 
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Bin § 26 
 
Nulägesrapport / Förvaltningschef 
 
Värmlands prislista (2011/52/03) 
För att hålla samma priser avseende gymnasieutbildningar har det tagits fram 
en gemensam prislista för samtliga Värmlandskommuner . 
 
Politisk utbildning 
En inbjudan till utbildningen kommer att skickas ut till de förtroendevalda. 
 
Bästa skolkommun (2011/53/07) 
Sunne kommun ligger på 2:a plats vad gäller bästa skolkommun i Värmland 
och  44:e plats av Sveriges 290 kommuner. 
______ 
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Bin § 27 
 
Redovisning delegeringsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen godkännes. 

Redovisning på dagens sammanträde 
Arbetsutskottets protokoll 2011-02-14. 
 
Anställningsbeslut(2011/51/02) 
Utvecklingsledare Per Branzén från 2011-03-01 -  
beslut av förvaltningschef Ulf S Olsson. 
Brobyskolan januari månad – beslut av  rektor Margaretha Kvarnström. 
Sunne ro F-år 6 Östra/Västra ro – beslut av  rektor Mikael Brandin och  
rektor Anita Collin. 
 
Uppsägning på egen begäran från tjänst som skolsköterska - 
beslut av rektor Annika Nilsson.(2011/32/02) 
 
Rektor Morgan Anderssons beslut om särskild 
undervisningsgrupp.(2011/41/07)  
 
Kulturchef Tuula Dajéns beslut om kulturbidrag(2010/205/03) 

- Bildarkivet på Sunne Hembygdsgård 8 000 kr. 
- Djurskyddet i Sunne 7 000 kr. 
- Konst i Väst  2 500 kr. 
 

Förvaltningschefens beslut om avtal med ATEA Finance AB.(2010/243/01) 
 
Rektor Ulf Blomqvists tecknande av avtal med Lantmännen 
Finans.(2011/38/01) 
 
Förvaltningssekreterare Gun-Britt Granholms beslut om inackorderingsbidrag 
januari och februari månad.(2011/48/03) 
______ 
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Bin § 28 
 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kf § 56 – Anhållan från Inge Skoglund (S) om entledigande från kommunala 
uppdrag – fyllnadsval. 
______ 
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