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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 33   
 
Förändring av dagordningen 

 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 

 
Carin Martinsson (M) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:  

• Kommunikation mellan förskola, skola och fritids 
 
Ove Severin (KD) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:  

• Distansundervisning efter påsklovet 
 
Christina Glad (Kv) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:  

• Fråga kring elevgrupp i kommunen 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 34   
 
Information om statsbidrag inom bildningsnämndens ansvars-
område 

 
Sammanfattning 
Birgitta Fredriksson, utbildningshandläggare, informerar nämnden om sökta och 
beviljade statsbidrag inom bildningsnämndens ansvarsområde. Statsbidrag är ett 
sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i exempelvis skolan. Hu-
vuddelen av statsbidragen söks från Skolverket, men förvaltningen ansöker också 
om vissa bidrag från Länsstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (MUCF) och Kulturrådet.  
 
På Skolverkets hemsida finns cirka 120 olika statsbidrag att söka inom barn- och 
utbildningsverksamhet för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och Komvux. Statsbidrag från Skolverket kan bland annat sö-
kas för att minska barngrupperna i förskolans storlek, stärka likvärdigheten i sko-
lan, utveckla lärarnas specialpedagogiska kompetens samt täcka utbildningskost-
naden för barn som inte är folkbokförda i Sverige. 
 
Statsbidraget för likvärdig skola ska gå till att utöka huvudmannens resurser för 
att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundsko-
lan och fritidshemmet. För 2021 finns tillgängliga medel om 6,23 miljarder kro-
nor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram utifrån ett so-
cioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman. Herrljunga kommun 
har tilldelats en bidragsram om 5 874 352 kronor. Bidraget ska användas till att 
utöka pågående insatser eller utföra nya insatser. 
 
Vissa statsbidrag ansöker förvaltningen om och sedan betalas pengarna ut. Andra 
statsbidrag ansöker förvaltningen om och sedan begärs bidrag ut vid ett eller två 
tillfällen. Därefter betalas pengarna ut. Det finns också bidrag som inte har en an-
sökan och där bidragsomgången istället börjar med en begäran om utbetalning, 
till exempel Lärarlönelyftet. Många bidrag kräver att förvaltningen efter avslutat 
bidragsår redovisar hur pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till 
användning, eller om det använts på fel sätt, kan förvaltningen bli skyldig att be-
tala tillbaka pengar. 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 35 UN 59/2021 
 
Barn- och ungdomskulturplan för Herrljunga kommun 2021-
2024 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst) i Västra Götalandsreg-
ionen inledde för några år sedan ett arbete med att inspirera och uppmuntra 
kommunerna i regionen till att ta fram eller förnya sina barn- och ungdomskul-
turplaner.  
 
En barn- och ungdomskulturplan är ett verktyg för att arbeta strategiskt och lång-
siktigt med barn- och ungdomskultur. Syftet med en sådan plan är att säkerställa 
att barn och unga kan delta i kulturlivet som skapare, publik och deltagare. Alla 
barn och ungdomar, i skolan och på fritiden ska omfattas av planen. En aktuell 
barn- och ungdomskulturplan krävs också för att kommunerna ska få ta del av det 
regionala arrangörsstöd som kulturnämnden i Västra Götalandsregionen varje år 
avsätter och som kommunerna kan ansöka om när de genomför kulturaktiviteter 
för barn och unga. Barn- och ungdomskulturplanen ska uppdateras regelbundet. 
 
Barn- och ungdomskulturplan för Herrljunga kommun 2021-2024 är framtagen 
av biblioteksenheten och har varit på remiss i kommunen hos barn- och ung-
domskulturrådet, rektorer, kulturskolechef och förskolechefer. Synpunkter från 
dessa har tillvaratagits i planen. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-11 
Förslag till barn- och ungdomskulturplan för Herrljunga kommun 2021-2024 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden antar Barn- och ungdomskulturplan för Herrljunga 
kommun 2021-2024. 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.  

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Barn- och ungdomskulturplan för Herrljunga kommun 2021-2024 antas. 
______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 36 DNR UN 6/2021 
 
Månadsuppföljning för bildningsnämnden per 2021-02-28 
 
Sammanfattning 
Tabellen nedan visar årsprognosen för bildningsnämnden per den 28 februari 
2021. Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 300 tkr 
för helåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-11 
Månadsrapport per 2021-02-28 för Herrljunga kommun 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsuppföljning per den 2021-02-28 godkänns. 
 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.  

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Månadsuppföljning per den 2021-02-28 godkänns. 
______  
 

  Budget 2021 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

helår 
Nämnd  461 461 0 
Förvaltningsledning 17 032 17 032 0 
Elevhälsa inkl familjecentral 6 200 6 200 0 
Förskola inkl pedagogisk omsorg 52 763 51 791 971 
Fritidshem 18 141 18 141 0 
Grundskola inkl modersmål 92 112 92 783 -671 
Grundsärskola 5 209 5 209 0 
Gymnasieskola inkl interkommunalt 38 094 38 094 0 
Gymnasiesärskola 3 584 3 584 0 
Vuxenutbildning 5 560 5 560 0 
Bibliotek 3 832 3 832 0 
Allmänkultur verksamhet 281 281 0 
Kulturskola 2 341 2 341 0 
Fritidsgård 657 657 0 
Summa 246 265  245 965  300 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 37  
 
Information om framtida barnprognos 
 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, och Håcan Lundqvist, controller, informerar 
nämnden om en ny befolkningsprognos för kommunen som tagits fram av 
Statisticon. Enligt prognosen beräknas kommunens befolkning totalt att öka med 
252 personer till år 2030, en ökning som främst bedöms att utgöras av personer 
mellan 80-89 år. Antalet unga bedöms däremot minska, främst inom för- och 
grundskolan. Enligt den föregående befolkningsprognosen som kom år 2020 från 
Statistiska Centralbyrån (SCB) skulle antalet barn och unga i kommunen öka un-
der samma tidsperiod.   
 
Befolkningsprognosen har betydelse för hur budgeten fördelas och vilka ekono-
miska ramar bildningsnämnden får. Håcan Lundqvist, controller, informerar om 
vilka ekonomiska konsekvenser den förändrade befolkningsprognosen med ett 
minskat antal barn och unga skulle få för nämnden under åren fram till 2030.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 38  DNR UN 217/2020 
 
Information om ordförandebeslut på grund av oroande frånvaro 
 
Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om ett ärende som rör oro-
ande frånvaro hos en elev och det ordförandebeslut som tagits med anledning av 
situationen.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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BN § 39  DNR UN 60/2021 
 
Information om ordförandebeslut på grund av oroande frånvaro 
 
Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om ett ärende som rör oro-
ande frånvaro hos en elev och det ordförandebeslut som tagits med anledning av 
situationen.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 40 DNR UN 180/2018 
 
Slutredovisning av sociala investeringsmedel 2019-2020 
 
Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om arbetet med sociala in-
vesteringsmedel som pågick under 2019-2020. Insatsen syftade till att stärka 
barns förutsättningar i livet och var ett samarbete mellan kommunen och Västra 
Götalandsregionen. Herrljunga kommun ansökte om regionala utvecklingsmedel 
för insatsen år 2018.  
 
Insatsen har innefattat två delar; Vara-modellen inom förskola och grundskola 
och Lilla gruppen inom öppna förskolan. Vara-modellen är en insats som går ut 
på att socialpedagoger stöttar i verksamheten. Lilla gruppen handlar om att skapa 
en särskild grupp i öppna förskolan för vårdnadshavare och barn med större be-
hov som i många fall inte deltar i öppna förskolan.  
 
Kommunen avslutade Vara-modellen hösten 2019 till följd av personalbrist. Lilla 
gruppen har haft cirka 20 träffar per år. När covid-19-pandemin slog till delades 
gruppen in i två mindre grupper. Målen för projektet har bland annat varit att 
stärka och skapa en permanent struktur för samverkan mellan socialtjänsten, 
bildningsförvaltningen och närhälsan. Tanken har också varit att tidigare upp-
täcka vårdnadshavare i behov av stöd i sin föräldraroll och erbjuda dem insatser.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 41 DNR UN 58/2021 
 
Revidering av riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i 
kommunal och fristående verksamhet 
 
Sammanfattning 
Alla förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn 
och elever som behöver det. Resurser för detta är inkluderat i det så kallade 
grundbeloppet. Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära stödåt-
gärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Herrljunga kom-
muns nuvarande riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i kommunal och 
fristående verksamhet fastställdes 2017 (BN § 130/2017-12-14). Riktlinjen regle-
rar utformningen och tillämpningen av det tilläggsbelopp som avses i skollagen. 
 
I den föreslagna revideringen av riktlinjen så har det införts en förtydligande pri-
oritering för att definiera extraordinära stödåtgärder. Revideringen innebär att två 
tematiska grupper kommer prioriteras vid tilldelning av tilläggsbelopp. Den 
första gruppen utgörs av barn eller elever med somatiska sjukdomar i förskolan 
och skolans tidigare år. Den andra gruppen utgörs av barn eller elever som har ett 
extraordinärt personalintensivt stödbehov för att kunna tillgodogöra sig undervis-
ningen och vars stödbehov uppgår till att gälla den absoluta merparten av vistel-
setiden i verksamheten. Bildningsförvaltningens intention med förändringen är 
att färre ansökningar av tilläggsbelopp ska godkännas men att varje godkännande 
ska innebära en större ekonomisk tilldelning till varje elev. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-12 
Förslag till reviderad riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i kommunal 
och fristående verksamhet, 2021-03-12 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Revidering av riktlinje gällande tilläggsbelopp för barn och elever i 
kommunal och fristående verksamhet godkänns. 

 
Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.  

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Revidering av riktlinje gällande tilläggsbelopp för barn och elever i 
kommunal och fristående verksamhet godkänns. 

______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 42 DNR UN 188/2020 
 
Avslut av tillsyn över Föräldrakooperativet Påskliljan 
 
Sammanfattning 
Föräldrakooperativet Påskliljan har 2021-01-24 inkommit med ett svar med an-
ledning av bildningsnämndens tillsynsbeslut (BN § 120/2020-12-14). Föräldra-
kooperativet har ändrat benämningen på förskolechef till rektor. Styrelsen har 
även utsett rektorn till skolchef. Vidare har de betalat tillbaka de avgifter som 
felaktigt tagits ut för 2020. Slutligen har de uppdaterat dagordningen för deras 
styrelsemöten för att skapa en struktur för systematiskt kvalitetsarbete och upp-
följning av verksamheten på huvudmannanivå. Inför varje årsmöte genomförs en 
större utvärdering av årets verksamhetsmål och arbetet kring dessa.  
 
Utifrån Föräldrakooperativet Påskliljans svar föreslår förvaltningen att bildnings-
nämnden godkänner redovisningen och avslutar tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-09 
Svar på tillsyn från Föräldrakooperativet Påskliljan daterad 2021-01-24 
Bildningsnämnden § 120/2020-12-14  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Föräldrakooperativet Påskliljans svar godkänns. 
• Tillsynen över Föräldrakooperativet Påskliljan avslutas. 

   
Presidiets förslag till beslut:  

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.   

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Föräldrakooperativet Påskliljans svar godkänns. 
2. Tillsynen över Föräldrakooperativet Påskliljan avslutas. 

______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 43 DNR UN 62/2021 
 
Information om överenskommelse om samverkan för barns och 
ungas hälsa 
 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om en överenskommelse 
mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner som rör sam-
verkan för barns och ungas hälsa. Syftet med överenskommelsen är bland annat 
att skapa en tydlig struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning 
mellan de berörda verksamheterna. Behov av stöd, vård och behandling för barn 
och unga ska fångas upp och tillgodoses så att ingen faller mellan stolarna. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 44  
 
Parkeringssituationen vid Eriksbergs skola 
 
Sammanfattning 
Ove Severin (KD) lyfte inför förra nämndssammanträdet en fråga om parkering-
en vid Eriksbergs skola och att det ofta råder brist på parkeringsplatser där. An-
nica Steneld, förvaltningschef, följer upp frågan och informerar nämnden om att 
hon för dialog i ärendet med Tobias Odsvik, fastighetschef. Han har fått i upp-
drag att se över ärendet och återkomma med vidare information. Ingen ny in-
formation har kommit till detta möte. Förslag på åtgärder har bland annat varit att 
ta bort en sandhög som tagit upp utrymme på parkeringsplatsen, att förtydliga 
med en ytterligare skylt och att fylla i färgen på parkeringsrutorna. Dialog förs 
också med rektorerna på Eriksbergs skola och Eriksbergs förskola. Frågan kom-
mer att följas upp vid kommande nämndssammanträde.   

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 45     
 
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 

 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar bildningsnämnden om nämndens 
pågående byggprojekt.  
 
Byggprojektet på Ods skola beräknas vara klart vid månadsskiftet maj/juni. Om 
invigningen inte hinner genomföras innan sommaravslutningen kommer den att 
äga rum i augusti. Även byggprojektet på Horsbyskolan beräknas vara klart till 
sommaren.  
 
När det gäller byggprojektet på Mörlandaskolan kommer en besiktning av pavil-
jongen som flyttats från Horsbyskolan att genomföras under veckan. Det kommer 
att bli en ny fasad i och med utbyggnad av skolan. Skolan är också uppfräschad 
inuti och det har byggts till två nya klassrum. Den sista åtgärden under året 
kommer vara att bygga ut matsalen med några kvadratmeter för att få till ett 
bättre flöde i matsalen. 

 
Gällande planerna för ombyggnation av Altorpskolan är behovsanalysen färdig 
inför nästa steg i förstudien. Förhoppningen är att få med ärendet i budgeten för 
2022-2024. Tanken enligt förstudien är att bygga ut två ytterligare klassrum, 
grupprum till alla klassrum och skapa ett bättre flöde i skolan, bland annat med 
hjälp av fler ingångar. Planen är också att få till tydligare hemvister för eleverna 
vilket stärker sammanhållningen, tryggheten och möjligheten till studiero.   

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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 BILDNINGSNÄMNDEN 2021-03-29    
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BN § 46     
 
Förvaltningschefen informerar 

 
Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande: 

• Covid-19-pandemin har nu pågått i ett år. Verksamheterna håller sig till 
de rådande rekommendationerna och förvaltningen håller sig uppdaterad. 
De senaste veckorna har några större smittspårningar genomförts, framför 
allt på Horsbyskolan och inom Mörlandatrakten och främst på personal. 
De flesta provsvaren har dock visats vara negativa. 

• De sjuksköterskor som varit utlånade till socialförvaltningen för att ge-
nomföra vaccinering inom hemsjukvården har nu genomfört sina sista 
pass där och återgått till sina ordinarie uppdrag på skolorna. 

• Kunskapskällan bedriver fortsatt fjärr- och distansundervisning för ele-
verna. Förvaltningen inväntar nu vidare lokala rekommendationer och 
riktlinjer som ska komma 18 april.  

• Nu inleds påsklovet som kommer att innebära naturliga avgränsningar 
från varandra, vilket kan vara bra ur ett smittoperspektiv. Det kommer 
fortsatt att finnas barn i verksamheterna på förskola och fritids.  

• Rekrytering pågår för rektorstjänsten för Molla skola och Mörlandasko-
lan.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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BN § 47  

 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-03-01 – 
2021-03-28 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 Nr Delegeringsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – Anmälnings-

ärenden fattade under tidsperioden  
2021-03-01 – 2021-03-28 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom-
munhuset, Torget 1, Herrljunga.  

 2 Delegeringsbeslut – Anmälan, 
fattade under tidsperioden  
2021-03-01 – 2021-03-28 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom-
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

 3 
 
 
 
 

Delegeringsbeslut – Anställning, 
fattade under tidsperioden  
2021-03-01 – 2021-03-28 
 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom-
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 
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BN § 48   
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Protokoll från förvaltningssamver-
kansgrupp (FSG) 2021-03-18 
 
KF § 8/2021-02-23 Revidering policy 
för verksamhets- och ekonomistyrning 
 
KF § 9/2021-02-23 Revidering av 
upphandlingspolicy 
 

UN 19/2021 
 
 
UN postlista 
2021:2 
 
UN postlista 
2021:3 

 
 
Bildningsnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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BN § 49   
 
Övrigt 
 
Sammanfattning 
Carin Martinsson (M) frågar hur kommunikationen sker mellan förskola, skola 
och fritids när det gäller uppgifter om covid-19-smitta. En situation har uppstått 
på en skola i kommunen där en familj fått reda på att det finns covid-19-smitta i 
familjen och då informerat skolan som barnet går på. Barnet går även på morgon-
fritids och familjen förutsatte att skolan skulle informera fritids och förskola som 
delar lokaler. Det visade sig att det inte skedde direkt utan det gick några dagar 
innan förskolan och fritids fick reda på det. Annica Steneld, förvaltningschef, be-
rättar att hon känner till fallet och att det var en kommunikationsmiss då rektorn 
på skolan inte hann informera berörda i de andra verksamheterna i tid.  
 
Christina Glad (Kv) lyfter en fråga från Lina Sundberg (M) angående en grupp 
elever som kom till några av förvaltningens mindre enheter vid skolstarten i hös-
tas. Enligt uppgift skulle det handla om en grupp elever i behov av extra resurser. 
Frågan gällde hur regelverket ser ut när/om elever blir inskrivna till Herrljunga 
kommun. Annica Steneld, förvaltningschef, berättar att om elever är inskrivna i 
Herrljunga kommun så belastas kommunens budget. Det följer inte med resurser 
från den kommun som lämnades. I detta fall gick dock rektorerna snabbt ut och 
sökte extra personal när informationen kom om att fler elever skulle komma till 
verksamheterna.  
 
Ove Severin (KD) frågar hur planen gällande distansundervisning ser ut i sam-
band med påsklovet, då elever kan ha rest bort och tar med covid-19-smitta till 
kommunen efter lovet. Annica Steneld, förvaltningschef, informerar om att de 
regionala rekommendationerna gäller till den 18 april och att den nuvarande 
fjärr- och distansundervisningen kommer att bedrivas likadant till nya råd kom-
mer. När restriktionerna lättar kommer undervisningen inte heller att gå till ordi-
narie läge på en gång utan det kommer ske genom en upptrappning. Det finns 
också olika möjliga scenarion gällande studenten med tillhörande planer på hur 
dagen kan genomföras beroende på hur smittläget ser ut senare i vår.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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