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För- och grundskolenämnden 2019-2022 
Plats och tid: Mora gymnasium, 2020-02-12 kl. 08.15-11.30 

Beslutande: Rose-Mari Bogg (C), Ordförande 
Johan Jansson (MOP), 1:e vice ordförande 
Magnus Sundberg (S), 2:e vice ordförande § 1-2, § 4-9 
Ninni Skön (C) ersätter Joel Zackrisson (C) 
Ronny Kansell (C) ersätter Carina Jannesson (M)  
Lennart Sacrédeus (KD) 
Karin Lübeck (S) § 1-2, § 4-9 
 

Ersättare: 
 
 
Övriga deltagare: 

Mari Lund (MOP) § 1, del av § 7:1 
Lisa Nilsson (S) 
 
Inga-Lena Spansk, skolchef 
Elisabeth Mårten, personalföreträdare (Lärarförbundet) 
Michael Sjödahl, personalföreträdare (Kommunal) 
Simone Nordkvist, nämndsekreterare 
Övriga föredragande framgår av respektive paragraf 
 
 

Utses att justera: Magnus Sundberg utses att jämte ordförande Rose-Mari 
Bogg justera protokollet. 

Justeringens 
plats och tid: 

Skolkansliet, Mora kommunhus, den 20 februari 2020 

Underskrifter: ______________________________________ 

Simone Nordkvist, sekreterare 

 1 - 9 

 ______________________________________ 

Rose-Mari Bogg, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Magnus Sundberg, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: För- och 
grundskolenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-02-12 

Överklagningstid: 2020-02-20 - 2020-03-12 

Anslaget sätts 
upp: 

2020-02-20 Anslaget tas ner: 2020-03-12 

Förvaringsplats för protokollet: Skolkansliet, Mora kommun 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 1 MK FGN 2020/00046-2 

 

Årsbokslut 2019 
Beslut 

1. För- och grundskolenämnden antar årsbokslutet för 2019. 
2. För- och grundskolenämndens verksamheters incitament för att uppnå 

ekonomiska mål ska ses över. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Årsredovisningen ska samlat redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Inrapporterade 
verksamhetsberättelser och bokslut utgör sedan underlag för kommunens samlade 
årsredovisning. 
 
Redovisningen ska fokusera på måluppfyllelse och analys av hur den samlade 
verksamheten har bidragit till de strategiska målen, uppföljning av strategisk plan 
2019-2022 samt rapportering av Hållbara idéer. 
 
För- och grundskolenämndens arbete med det strategiska målet "Moras för- och 
grundskola ska utvecklas och nå bättre resultat än tidigare år" har delvis nåtts. 
Måluppfyllelsen för årskurs 3 och årskurs 6 har ökat. Resultatet för årskurs 9 har 
försämrats när det gäller behörighet till gymnasiet och meritvärde. Nöjdheten med 
förskolans pedagogiska verksamhet i språk, matematik, naturvetenskap och teknik var 
mycket hög.  
 
För- och grundskolenämndens årsbokslut har åtta stycken mål med sammanlagt 25 
mått.  
 
Av de 25 måtten är åtta stycken uppnådda (gröna), fjorton stycken på god väg (gula) 
och två stycken ej uppnådda (röda).  
 
Ekonomiskt resultat: 749 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Årsbokslut 2019, daterad den 2020-02-05 
Bilaga med nyckeltal  
 

Förslag till beslut 
För- och grundskolenämnden antar årsbokslutet för 2019. 
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Yrkanden 
 
Magnus Sundberg (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.  
 
Lennart Sacrédeus (KD) yrkar, med instämmande av ordförande Rose-Mari Bogg (C), 
bifall till förslaget till beslut med tilläggsyrkandet: för- och grundskolenämndens 
verksamheters incitament för att uppnå ekonomiska mål ska ses över. 
 
Proposition 
 
Ordförande förklarar överläggningarna vara avslutade. Därefter ställs proposition på 
förslaget till nämndens årsbokslut för 2019 och Lennart Sacrédeus samt det egna 
tilläggsyrkandet: för- och grundskolenämndens verksamheters incitament för att 
uppnå ekonomiska mål ska ses över.  
 
Ordförande finner att nämnden beslutar att anta förslaget till årsbokslut för 2019 och 
Lennart Sacrédeus samt det egna tilläggsyrkandet enligt ovan.  
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 2 MK FGN 2020/00041-2 

 

Internkontrollplan 2020 och uppföljning 2019 
Beslut 

1. För- och grundskolenämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 
internkontrollplan 2019. 

2. För- och grundskolenämnden antar interkontrollplan 2020 enligt förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt det av fullmäktige antagna reglementet för internkontroll ska styrelser, nämnder 
och bolag varje år anta en internkontrollplan. Det framgår också av reglementet att 
olika granskningsområden bör väljas med utgångspunkt från genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys. Med risk avses sannolikheter för att fel uppstår och med 
väsentlighet avses det politiska, ekonomiska, mänskliga och tekniska konsekvenserna 
som uppstår vid fel.  
En enkel risk- och väsentlighetsanalys har genomförts. Uppföljningen av 
internkontrollplan 2019 har gjorts och nytt förslag till internkontrollplan 2020 har 
därefter framtagits.  
Uppföljning av åtta kontrollpunkter har skett. Två moment hade acceptabla resultat 
och fyra moment bra resultat.  
2020 års internkontrollmoment innehåller fyra nya kontrollmoment enligt 
kommunstyrelsens beslut: 
 1. Kompetens attestanter 
 2. Personuppgiftsincidenter behandlas korrekt  
3. Genomförande av planerade åtgärder enligt RSA (avser endast socialnämnden, för- 
och grundskolenämnden, servicenämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen, 
Moravatten och Morastrand) 
 4. Framtagande av upphandlings- och inköpsplan 
Kontrollmomentet checklista förskola och grundskola tas bort. 
Kontrollmomentet utbildning om barnkonventionen läggs till. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av interkontrollplan 2019, daterad 2020-02-05 
Förslag till ny internkontrollplan 2020, daterad 2020-02-05 
 

Förslag till beslut 
1. För- och grundskolenämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 

internkontrollplan 2019. 
2. För- och grundskolenämnden antar internkontrollplan 2020 enligt förslag. 

 
Yrkanden 
Johan Jansson (MOP) och Magnus Sundberg (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till 
beslut. 

Sändlista 
- 
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§ 3 MK FGN 2019/01198-2 

 

För- och grundskolenämndens remissyttrande gällande 
motion om närvarorätt i kommunens nämnder 
Beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att anta remissyttrandet.  
 

Deltar ej 
Magnus Sundberg (S) och Karin Lübeck (S) deltar ej i beslutet med motiveringen att 
ärendet istället bör beredas av en parlamentarisk fullmäktigeberedning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Pär Dalkvist (Sverigedemokraterna) 
där det föreslås att insynsplatser införs i kommunens nämnder. Förslaget innebär att 
närvarorätten vid nämndsammanträden ska utvidgas till att även gälla kommunens 
förtroendevalda som inte är invalda i nämnden. Vidare kan en insynsplats innebära 
rätt att delta i överläggningen inför ett beslut och att få meningen antecknad till 
protokollet. Det är fullmäktige som fattar beslut om utvidgad närvarorätt i nämnderna. 
Inför fullmäktiges ställningstagande har frågan remitterats till kommunens nämnder 
för yttrande.  

Följande frågor ska besvaras: 

1. Anser nämnden att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden ska ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträden? 
 

2. Om nämnden anser att så ska ske, ska den förtroendevalde ges möjlighet att 
delta i överläggningen inför beslutet? 

 
3. Om nämnden anser att en förtroendevald ska ges närvaro och ges möjlighet att 

delta i överläggningen inför beslutet, ska den förtroendevalde även ges rätt att 
få sin mening antecknad i protokollet? 

 
Nedan följer för- och grundskolenämndens svar på respektive fråga. Svaren är 
uppdelade i två delar. Den första delen består av nämndens synpunkter och den andra 
av förvaltningens.  

1. Anser nämnden att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden ska ges möjlighet att närvara vid nämndens sammanträden? 

 
Nämndens synpunkter 
 
Det finns både för- och nackdelar med insynsplatser. Till fördelarna hör att ökad insyn 
i nämndens arbete kan leda till fördjupade kunskaper om för- och grundskolefrågor. 
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Det kan i sin tur bidra till ökat engagemang och intresse för nämndens ansvarsområde. 
Vidare kan politikeruppdragen bli mer attraktiva.  
 
Till det åberopade förslagets nackdel hör att vissa ärenden tillhörande nämndens 
ansvarsområde omfattas av sekretess och känslig information. Det kan, i ett litet 
samhälle som Mora, anses onödigt att sådan information sprids till en vidare krets. För 
att undvika detta skulle insynsplatserna kunna begränsas till att enbart gälla 
sammanträdestid där ej sekretesskyddade ärenden behandlas. 
 
Ytterligare nackdelar med insynsplatser är att det eventuellt kan bidra till att 
ersättarplatser blir mindre eftertraktade. Det kan även leda till att partier anstränger 
sig mindre för att söka parlamentariska samarbeten och allianser.  
 
Inför revideringen av 1991 års kommunallag prövades frågan i regeringspropositionen 
(1990/91:117, s. 75-76). I denna anges att valutslaget ska ha företräde framför 
minoritetsintresset. 
 
Förvaltningens synpunkter 
 
Rent administrativt torde ett införande av insynsplatser kunna innebära merarbete. 
Om insynsplatser införs med förbehåll för sammanträdestid där sekretesskyddade 
ärenden behandlas kräver detta en ytterligare administrativ process. Följaktligen 
uppkommer en fråga om huruvida det nuvarande ärendehanteringssystemet stödjer en 
sådan administrering. När det gäller dagordningen skulle denna dock, rent praktiskt, 
kunna utformas på ett sådant vis att sekretessärenden placeras sist på agendan. 
Förtroendevalda som deltar genom insynsplatser skulle då kunna lämna 
sammanträdet. 
 

2. Om nämnden anser att så ska ske, ska den förtroendevalde ges möjlighet att 
delta i överläggningen inför beslutet? 

 
Nämndens synpunkter: 
 
Ett eventuellt införande av insynsplatser bör ej innebära att den förtroendevalde ges 
möjlighet till att delta i överläggningar inför beslut. 
 
En problematik kopplat till detta ställningstagande är att det kan innebära merarbete 
för ordföranden under sammanträdet. Det blir en större grupp att hantera där det även 
ska beaktas att enbart vissa närvarande har yttranderätt.  
 
Förvaltningens synpunkter: 
 
Förvaltningen har inget att erinra. 
 

 
3. Om nämnden anser att en förtroendevald ska ges närvaro och ges möjlighet 

att delta i överläggningen inför beslutet, ska den förtroendevalde även ges 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet? 

 
Frågan besvaras enligt ovan.  
 

Beslutsunderlag 
Motion från Pär Dalkvist (SD): Insynsplats i nämnder 
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Förslag till beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att anta remissyttrandet.  
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 MK FGN 2020/00042-2 

 

Beslut skolchef 
Beslut 
 

1. För- och grundskolenämnden beslutar att utse skolchef Inga-Lena Spansk till 
skolchef med ansvar för för- och grundskoleförvaltningen enligt nya 
bestämmelser. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet enligt skollagen (2010:800) 2 kap.  8 a §: 
Den nya bestämmelsen ska tillämpas från den 1 januari 2019. 
 

Beslutsunderlag 
Den 1 juli 2018 infördes en ny reglering i skollagen som anger att huvudmannen ska 
utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Den nya 
bestämmelsen ska tillämpas från den 1 januari 2019.  
 
Bestämmelsen innebär inte någon 
ny ansvarsnivå inom skolväsendet utan det handlar om en funktion som ska finnas 
inrättad hos huvudmannen. Funktionen som skolchef blir därmed uttryckligen reglerad 
i skollagen. Detta innebär även att kommunallagens bestämmelser om delegation inte 
blir tillämpliga. Eftersom det inte finns några delegationsbestämmelser i skollagen 
betyder det att ansvaret som åläggs skolchefen enligt skollagen inte kan delegeras till 
någon annan person. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till 
att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för 
utbildningen. Sådana föreskrifter finns i skollagen (2010:800) och anslutande 
författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567).  
 
I uppdraget ingår att ansvara för att genomföra ett 
systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär att följa, utvärdera och utveckla 
verksamheten mot de mål som anges i styrdokumenten. I de fall brister synliggörs ska 
dessa åtgärdas. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är 
det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig. Det kan 
till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra de 
åtgärder som behövs. Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen 
genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen. 
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Förslag till beslut 
 
För- och grundskolenämnden beslutar att utse skolchef Inga-Lena Spansk till skolchef 
med ansvar för för- och grundskoleförvaltningen enligt nya bestämmelser. 
 
Yrkanden 
Ordförande Rose-Mari Bogg (C) yrkar, med instämmande av Johan Jansson (MOP), 
Magnus Sundberg (S) och Karin Lübeck (S), bifall till förslaget till beslut.  
 

Sändlista 
Personalchef 
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§ 5 MK FGN 2019/01196-8 

 

Pedagogiskt pris 2019 
Beslut 
 
1. För- och grundskolenämnden beslutar att det pedagogiska priset 2019 tilldelas 

Utmelands förskola och Sollerö fritidshem. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Det pedagogiska priset delas varje år ut till två arbetslag på en skola/förskola som kan 
visa på ett arbete med pedagogisk inriktning som är innovativt och framgångsrikt för 
barn och elever. Priset är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik 
och omfattar en prissumma på 5 000 kronor per enhet. 
 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Förslag till beslut 
 
För- och grundskolenämnden beslutar att det pedagogiska priset 2019 tilldelas X och 
X. 
 
Yrkanden 
Ordförande Rose-Mari Bogg (C) yrkar, med instämmande av Lennart Sacrédeus (KD), 
Karin Lübeck (S) och Magnus Sundberg (S), att det pedagogiska priset 2019 ska 
tilldelas Utmelands förskola och Sollerö fritidshem. 
 
Proposition 
Ordförande förklarar överläggningarna vara avslutade och ställer därefter proposition 
på det egna med fleras yrkande om att det pedagogiska priset 2019 ska tilldelas 
Utmelands förskola och Sollerö fritidshem. 
 
Ordförande finner att för- och grundskolenämnden beslutar att bifalla det egna med 
fleras yrkande om att det pedagogiska priset 2019 tilldelas Utmelands förskola och 
Sollerö fritidshem.  

Sändlista 
- 
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§ 6 MK FGN 2020/00060-3 

 

Resurspedagoger 
Beslut 

1. För- och grundskolenämnden beslutar att införa kompletterande tjänster i form 
av resurspedagoger på F-6 skolorna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket har infört ett statsbidrag som ska gå till att anställa fler lärarassistenter i 
skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistenter är 
personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och 
uppgifter som hör till undervisningen. 
 
2018 infördes studiepedagoger på kommunens 7–9 skolor och utvärderingar har visat 
att de kompletterande tjänsterna har avlastat lärarna. 
 
Arbetsinnehållet för en resurspedagog fokuseras på: 
fysiska aktiviteter, rastaktiviteter, förstärkt elevråd, aktivt arbete i socialt svåra 
sammanhang som t.ex. omklädningsrum och köer, social träning och förstärkt socialt 
stöd runt elever samt vissa föräldrakontakter. 
 

Beslutsunderlag 
Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter 
 

Förslag till beslut 
För- och grundskolenämnden beslutar att införa kompletterande tjänster i form av 
resurspedagoger på F-6 skolorna. 
 
Yrkanden 
Johan Jansson (MOP) och Magnus Sundberg (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till 
beslut. 

Sändlista 
- 
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§ 7  

 

Informationsärenden 
1. Pulsträning 

Anders Kronberg (rektor Venjans skola och biträdande rektor Morkarlbyhöjdens 
skola), Anna Albinsson (idrottslärare Morkarlbyskolan) och Linda Johansson 
(idrottslärare Morkarlbyhöjdens skola). 

2. Information om drogproblematik vid Noretskolan 

Inga-Lena Spansk (skolchef).  

3. Skolbesök 2020 

Inga-Lena Spansk och Simone Nordkvist (nämndsekreterare).  

4. Hållbarhetsmedel 

Inga-Lena Spansk 
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§ 8  

 

Delegationsbeslut 
1. Bidragsansökning "Skapande skola" - 

Kulturrådet 
MK FGN 2020/00139-1 

2. Maskad - Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 

MK FGN 2019/01201-2 

3. Beslut om tillägg till överenskommelse om 
samverkan för bästa skola 

MK FGN 2020/00030-1 

4. Placeringsbeslut, förskollärare, Utmelands 
förskola 

MK FGN 2019/01199-1 

5. Anställningsavtal, elevassistent, 
Morkarlbyhöjdens skola, 2020-01-01 -- tv 

MK FGN 2019/00486-2 

6. Anställningsavtal,  MK FGN 2019/00675-2 

7. Anställningsavtal, förskollärare, Norets 
förskola, 2020-01-01 -- 06-30 

MK FGN 2019/00702-2 

8. Anställningsavtal, förskollärare på 
Utmelands förskola, 2019-12-01 -- tv. 

MK FGN 2019/00814-2 

9. Anställningsavtal, lärare, 
Morkarlbyhöjdens skola, 2020-01-01 -- tv. 

MK FGN 2019/00794-2 

10. Anställningsavtal, personalstrateg, 
Skolkansliet, 2020-01-07 -- 03-15 

MK FGN 2019/01216-1 

11. Anställningsavtal, förskollärare 
Klockarvägens förskola, 2020-01-01 -- 06-
30 

MK FGN 2019/00812-2 

12. Anställningsavtal, lärare på 
Morkarlbyhöjdens skola, 2020-01-01 --12-
31. 

MK FGN 2019/01217-1 

13. Anställningsavtal,  förskollärare på 
Utmelands förskola, 2020-01-01 -- 01-31 

MK FGN 2019/01218-1 

14. Anställningsavtal, lärare på Morkarlby 
skola, 2020-01-01 -- 08-10 

MK FGN 2019/00073-2 

15. Anställningsavtal, förskollärare på Canada 
förskola, 2020-01-01 -- 06-30 

MK FGN 2019/00577-2 

16. Anställningsavtal, kvalitetstrateg på 
Skolkansliet, 2020-01-01-- tv. 

MK FGN 2019/00553-2 
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17. Anställningsavtal, barnskötare på 
Rödmyrens förskola, 2020-01-01 -- 06-30 

MK FGN 2019/01220-1 

18. Anställningsavtal,  förskollärare på Öppna 
förskolan, 2020-01-01 -- tv. 

MK FGN 2019/01222-1 

19. Placeringsbeslut, barnskötare Sollerö 
förskola, 2020-01-01 -- tv. 

MK FGN 2019/01223-1 

20. Placeringsbeslut, förskollärare på 
Gruddbackens förskola, 2020-01-20 -- tv 

MK FGN 2019/01224-1 

21. Placeringsbeslut, barnskötare i 
vikariepoolen. 2019-11-11  -- tv. 

MK FGN 2019/01229-1 

22. Anställningsavtal, 
omplaceringserbjudande och önskemål om 
höjd sysselsättningsgrad, förskollärare på 
Öppna förskolan 

MK FGN 2019/01230-1 

23. Anställningsavtal nystartjobb MK FGN 2020/00044-2 

24. Anställningsavtal lärare MK FGN 2020/00035-2 

25. Ledighetsansökan 2019-08-14 --12-18. 
Förskollärare, Våmhus skola 

MK FGN 2020/00073-1 

26. Ledighetsansökan, 2919-09-01 -- 2020-
06-30, förskollärare Rödmyrens förskola 

MK FGN 2020/00074-1 

27. Anställningsavtal, 2020-01-07 -- 07-31, 
förskollärare, ´Tomtebo förskola 

MK FGN 2020/00076-1 

28. Anställningsavtal, 2020-01-07 --  tv.  
lärare, Morkarlbyhöjdens skola 

MK FGN 2020/00077-1 

29. Anställningsavtal,  2019-12-01 -- tv. 
Elevassistent på Noretskolan 

MK FGN 2020/00078-1 

30. Anställningsavtal, 2020-01-06 --06-30, 
specialpedagog vid Elevhälsoenheten 

MK FGN 2020/00079-1 

31. Anställningsavtal, 2020-01-07 -- tv. 
Barnskötare Gruddbackens förskola 

MK FGN 2020/00083-1 

32. Anställningsavtal,  rektorsassistent 
Morkarlbyhöjdens skola, 2020-03-01 -- tv 

MK FGN 2020/00084-1 

33. Placeringsbeslut, förskollärare, Morkarlby 
skola 

MK FGN 2020/00085-1 

34. Placeringsbeslut, elevassistent, Nusnäs 
skola 

MK FGN 2020/00086-1 

35. Placeringsbeslut,  lärare Gymnasieskolan 
samt kontofördelning 

MK FGN 2020/00087-1 
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36. Anställningsavtal MK FGN 2019/01029-3 

37. Anställningsavtal MK FGN 2019/00257-3 

38. Anställningsavtal MK FGN 2019/00591-3 

39. Anställningsavtal MK FGN 2019/00591-4 

40. Anställningsavtal MK FGN 2019/00582-3 

41. Anställningsavtal MK FGN 2019/00505-3 

42. Anställningsavtal MK FGN 2019/00515-3 

43. Anställningsavtal MK FGN 2019/00513-3 

44. Anställningsavtal MK FGN 2019/00143-3 

45. Anställningsavtal MK FGN 2019/00330-3 

46. Anställningsavtal lärare i textilslöjd, åk 7-
9, Noretskolan 

MK FGN 2019/00207-3 

47. Anställningsavtal MK FGN 2019/00208-3 

48. Anställningsavtal MK FGN 2019/00241-3 

49. Anställningsavtal MK FGN 2019/00269-3 

50. Anställningsavtal MK FGN 2019/00314-3 

51. Anställningsavtal MK FGN 2019/00353-3 

52. Placeringsbeslut MK FGN 2019/00303-3 

53. Placeringsbeslut MK FGN 2019/00303-4 

54. Anställningsavtal MK FGN 2020/00112-3 

55. Anställningsavtal MK FGN 2020/00118-1 

56. Anställningsavtal MK FGN 2020/00119-1 

57. Anställningsavtal MK FGN 2019/01097-3 

58. Anställningsavtal MK FGN 2020/00128-1 
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§ 9  

 

Delgivningar 
1. Oroande frånvaro februari 2020 MK FGN 2020/00142-1 

2. Sammanställning, diskriminering och 
annan kränkande behandling, februari 
2020 

MK FGN 2020/00140-1 

3. Normalavtal för musikanvändning i 
kommunal verksamhet 2016-2021 

MK FGN 2020/00141-1 

4. Kallelse MK För- och grundskolenämnd 
2019-2022 2020-02-12 

MK FGN 2019/00023-29 
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