SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

Plats och tid

Beslutat
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Ledamot
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Sekreterare
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Fredrik Bodin
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

Justerare

Erik Nygårds (L), Bo Falkenström (M)

Justeringens
plats och tid

Kansliavdelningen 2021-02-05 kl. 13.00

Underskrifter

§§ 1-14

Sekreterare

Eva Klahr

Ordförande

Erik Nygårds (L)

Justerare

Bo Falkenström (M)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden §§ 1-14

Sammanträdesdatum

2021-01-27

Datum då anslaget
sätts upp

2021-02-08

Datum då anslaget
tas ned

2021-03-02

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Lasse Sirviö, administratör/registrator

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§1

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

§2

Erik Nygårds (L) och Bo Falkenström (M) justerar dagens
protokoll.

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa föredragningslistan med följande ändringar:




§3

Tillägg av ärendet Information från kommunalrådet.
Tillägg av ärendet Anmälan av delegationsbeslut.
Anmälningsärenden utgår då det inte finns något att
rapportera.

Information från kommunalrådet
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunalråd Mats Holmstedt (M) informerar nämnden om Tranås
kommuns samt barn- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat för
år 2020.
Holmstedt (M) beskriver de ekonomiskt tuffa förutsättningarna nämnden
stod inför år 2020, vilket innebar besparingar på 37 mnkr.
Vid dagens sammanträde meddelar kommunalrådet glädjande att barnoch utbildningsnämnden har klarat av att hålla sig inom den fördelade
budgetramen för 2020.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§4

Förvaltningschefens informationspunkt
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Cecilia Axelsson, skolchef, föredrar ärendet och informerar kring följande:


Covid-19
Från och med den 25 januari rekommenderas gymnasiet att öppna
upp för närundervisning, för att på så sätt underlätta för de
regioner som inte har lika mycket smittspridning. I och med detta
kommer årskurs 3 på Holavedsgymnasiet att, från och med den 1
februari, få närundervisning då de gör sin sista termin.
Partiell distansundervisning sker på Ängarydsskolan med
anledning av svårigheter att upprätthålla trängseluppdraget i
samband med ombyggnationen på skolan.
Rekommendationerna om att 15-timmarsbarnen ska vara hemma
med anledning av Covid-19 förlängs till och med den 14 februari
2021.



Digital verksamhetsutvecklare
Axelsson informerar kring hur rekryteringsprocessen fortskrider
samt nämner att en person har blivit erbjuden tjänsten.



Förtydligande av förvaltningschefens befattning
Cecilia Axelsson är anställd som barn- och utbildningschef men
har också funktionen Skolchef för förskola, grundskola och
gymnasium. Axelsson förtydligar att Gustav Liljenström har
funktionen Skolchef för VUX Tranås, efter den omorganisation
som trädde i kraft den 1 januari 2021.

Expedieras till:
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

BUN2021/7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§5

BUN2020/107

Riktlinjer för barnomsorg
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta reviderade riktlinjer gällande barnomsorg för Tranås kommun.

Sammanfattning

Skolchef Cecilia Axelsson föredrar ärendet. Barnomsorgshandläggare och
verksamhetschef för förskolan har reviderat Tranås kommuns riktlinjer
gällande barnomsorg och gjort dokumentet mer användarvänligt.
Syftet med dokumentet är att samla relevant information till
medborgarna och vägledning till personal inom verksamheterna förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem.
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enskilda ärenden
om avvikelser från riktlinjerna.
Exempel på ärenden där riktlinjerna har förändrats är:
 Ett tydligare dokument med innehållsförteckning.
 Under tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa finns exempel på
avgiftsgrundande och icke avgiftsgrundande inkomster.
 Erbjudande om tillfällig fritidshemsplats under skollov.
Lagstöd

Skollagen 8, 25 och 14 kap.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13 § 4
Skollagen 8, 25 och 14 kap.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtanden 2020-12-29
Förslag till reviderade riktlinjer gällande barnomsorg för Tranås kommun
Expedieras till:
Verksamhetschefer
Enhetschef pedagogisk omsorg
Barnomsorgshandläggare
Rektorer
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§6

BUN2020/106

Riktlinjer för skolskjuts
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

uppdatera riktlinjer för skolskjuts i enlighet med förvaltningens
förslag.

Sammanfattning

Skolchef Cecilia Axelsson föredrar ärendet. År 2019 upphandlades ett nytt
avtal med ny leverantör av skolskjutsar inom Tranås kommun.
Förvaltningen har uppdaterat riktlinjerna så att de anpassats till
nuvarande avtal.
Syftet med dokumentet är att samla relevant information till
medborgarna som har behov av skolskjuts.
Då förvaltningen effektiviserat och organiserat om skolskjutsarna behöver
riktlinjerna uppdateras. Förvaltningen har under 2020 kunnat ta bort
busskorten som gäller för linjebussarna. Samtliga elever åker nu med
Flexbuss.
Nämnden har beslutat, 2017-01-30 § 17, att vårdnadshavare ska betala
200 kr om de inte avbokar taxin i rätt tid. I de nya riktlinjerna har
förvaltningen förtydligat detta beslut att det gäller även bussar,
minibussar och taxibilar.
Ändringar av riktlinjer:
 Skolskjutsarna körs endast med bussar och taxibilar. Ett
förtydligande har gjorts gällande betalning vid ej avbokade resor.
Information till berörda vårdnadshavare delges av barn- och
utbildningsförvaltningen inför tillämpning av uppdaterade riktlinjer, då
fakturering kommer att ske vid ej avbokade resor.
Lagstöd

Skollagen 9 kap. 15b §, grundskola åk 1-9 (skollagen 10 kap. 32 §),
grundsärskola åk 1-9 (skollagen 11 kap. 31 §) och gymnasiesärskola
(skollagen 18 kap. 30 §).
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13 § 5
Protokoll, barn- och utbildningsnämnden 2017-01-30 § 17
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtanden 2020-12-30
Förslag till uppdaterade riktlinjer för skolskjuts
Expedieras till:
Skolchef
Skolskjutshandläggare
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§7

Biblioteksplan för Tranås kommun 2020-2022
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

ställa sig bakom kultur- och fritidsnämndens förslag till ny
biblioteksplan.

Sammanfattning

Skolchef Cecilia Axelsson föredrar ärendet. Enligt bibliotekslagen ska
varje kommun ta fram en biblioteksplan som beskriver den samlade
biblioteksverksamheten i kommunen. Gällande plan, Biblioteksprogram
för Tranås kommun 2016-19, har enligt tidigare beslut förlängts tills dess
att en ny är beslutad.
Bibliotekschefen i kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta
fram en ny biblioteksplan för Tranås kommun. Samarbetet har skett med
bibliotekarie inom barn- och utbildningsförvaltningen och beslut och
godkännande av biblioteksplanen ska även tas i barn- och
utbildningsnämnden.
Beslut om antagande av biblioteksplanen för hela kommunen tas i
kommunfullmäktige. Föreliggande biblioteksplan har fundament och
utgångspunkt i bibliotekslagen, skollagen, och barnkonventionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13 § 7
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-12-14
Förslag till biblioteksplan för Tranås kommun 2020-2022
Expedieras till:
Verksamhetschef gymnasiet
Nämndsekreterare kultur- och fritidsnämnden
Kommunsekreterare kommunstyrelsen (för vidare antagande i fullmäktige)
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

BUN 2020/104

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§8

BUN 2020/105

Tillsyn av fristående förskola – Lukas
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta tillsynsansvarig Heléne Olofssons beslut från tillsynen av Lukas
förskola.

Sammanfattning

Skolchef Cecilia Axelsson föredrar ärendet och beskriver att tillsyn av de
två resterande fristående förskolorna kommer att ske så snart pandemin
tillåter fysiska besök.
Kommunen har tillsynsansvaret för de fristående förskolorna, pedagogisk
omsorg och fritidshem, enligt skollagen 26 kap. 4 §.
Förvaltningschefen ansvarar för att en tillsynsansvarig utses. Utsedd
person ansvarar för att genomföra tillsynen, skriva tillsynsrapport och
rapportera tillsynsbeslut till BU-nämnden samt den granskade
verksamhetens huvudman. Ansvarig för tillsynen har befogenhet att fatta
myndighetsbeslut gällande tillsynen, samt ansvarar för eventuell
uppföljning av föreläggande.
Tillsynen ska med utgångspunkt från styrdokumenten fokusera på
innehållet och kvalitén i verksamheten. Detta ska ske vart fjärde år.
Områden för tillsyn






Resurser (personal, lokaler, material).
Pedagogisk verksamhet utifrån styrdokumenten, skollagen och
läroplanen.
Organisation och ansvarsfördelning inom verksamheten, rektors
roll, förskollärarnas roll.
Systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheten, trygghet,
lärande, inflytande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 9.31-9.48.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13 § 8
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-12-29
Intervju med Lukas förskola 2020-12-04
Tillsynsbeslut Lukas förskola 2020-12-04
Expedieras till:
Skolchef
Verksamhetschef förskola
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§9

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete för läsår 2019/2020
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna återrapporteringen och lägga det systematiska
kvalitetsarbetet för läsåret 2019/2020 till handlingarna, samt

att

få en redogörelse kring hur det systematiska kvalitetsarbetet
kommer struktureras utifrån planering, genomförande, analys och
förbättringsarbete.

Sammanfattning

Skolchef Cecilia Axelsson föredrar ärendet. Barn- och
utbildningsnämnden har tidigare under hösten 2020 fått en
återrapportering kring närvaro samt betygsstatistik under läsåret
2019/2020. Organisationsförändringen inom förvaltningen har lett till
förändrade praktiska rutiner.
Rektorer gör efter avslutat läsår en skriftlig kvalitetsredovisning. Tidigare
har denna sedan sammanställts till en omfattande rapport av
utvecklingsledarna. Vid det årliga verksamhetsbesöket har sedan
förvaltningschef, utvecklingsledare och rektor gått igenom rapporten
tillsammans. Utvecklingsledare har även rapporterat till barn- och
utbildningsnämnden.
I samband med organisationsförändringen har en förändring av det
praktiska arbetet skett. Rektorer har under hösten skriftlig redovisat för
verksamhetschef som sedan fört en dialog tillsammans med rektor.
Arbetet har sedan resulterat i verksamhetsplaner för innevarande läsår.
Yrkande

Veronica Holmstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg:
att få en redogörelse kring hur det systematiska kvalitetsarbetet
kommer struktureras utifrån planering, genomförande, analys och
förbättringsarbete.
Erik Nygårds (L) yrkar bifall till Holmsteds (S) förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
Veronica Holmstedts (S) yrkande.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13 § 6
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-04
Expedieras till:
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Verksamhetschefer
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

BUN2021/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§ 10

Driftbudget 2021 – svar på återremiss
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta driftbudgetförslag för 2021, samt

att

förvaltningen får i uppdrag att till nämnden under första kvartalet
2021 redovisa vilka åtgärder som erfordras för att nå budget i
balans, samt vilka konsekvenser detta kommer att få för
verksamheten.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föredrar skolchef Cecilia Axelsson och
verksamhetscontroller Anna Liljegren ärendet. Kommunfullmäktige har
tilldelat barn- och utbildningsnämnden en driftbudgetram för 2021 på
484 391 tkr samt investeringsbudget på 4 000 tkr. Ramen för driftbudget
ökar med ca 2 mnkr jämfört med 2020. I 2021 års budget är
verksamheten för VUX exkluderad från Barn- och utbildningsnämndens
budgetram och istället flyttad till den nya HR- och
Arbetsmarknadsförvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2020-12-07 § 120:
 att återremittera ärendet i syfte att under fortsatt beredning
utröna hur vi i organisationen kan uppnå en ökad samsyn kring
hur vi ska förhålla oss till diskrepansen mellan den av Kf beslutade
rambudgeten och den i tjänsteutlåtandet angivna prognosen för
2021.
Förslaget från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13
§ 9 är:
 att anta driftbudgetförslag för 2021, samt
 att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden under första
kvartalet 2021 redovisa vilka åtgärder som erfordras för att nå
budget i balans, samt vilka konsekvenser detta kommer att få för
verksamheten.
Yrkande

Erik Nygårds (L), Bo Falkenström (M) och Veronica Holmstedt (S) yrkar
bifall till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottets.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13 § 9
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-12-30
Driftbudget 2021
Expedieras till:
Förvaltningschef, ekonom Barn- och utbildningsförvaltningen
Diariet
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

BUN 2020/58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§ 11

BUN 2021/8

Attestförteckning 2021
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta attestförteckning för Barn- och utbildningsförvaltningen
gällande 2021.

Sammanfattning

Verksamhetscontroller Anna Liljegren informerar om ärendet på dagens
sammanträde. Enligt kommunens fastställda attestreglemente ska varje
nämnd senast i februari årligen ta beslut om beslutsattester och
beloppsgränser för respektive förvaltning.
Kommunens fastställda attestreglemente syftar till att säkerställa god
internkontroll genom tillförlitliga och rättvisande attester, samt att
undvika avsiktliga och oavsiktliga fel och därigenom säkerställa att alla
transaktioner som bokförs är korrekta.
Attestreglementet gäller för kommunens samtliga interna och externa
ekonomiska transaktioner. Med ekonomiska transaktioner avses
transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen
om kommunal redovisning.
Förvaltningschef ansvarar för att aktuell attestförteckning upprättas och
att den uppdateras årligen. Attestförteckningen visar vilka personer som
har attesträtt för ett eller flera ansvar och till vilken beloppsgräns.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13 § 10
Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-05
Attestförteckning Barn- och utbildningsförvaltningen
Expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§ 12

Tillfälligt reducerad kulturskoleavgift under vt 2021 till följd av
distansundervisning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet.

Sammanfattning

Kulturskolans verksamhet påverkas negativt till följd av pandemin.
Eleverna erbjuds i den mån det är möjligt distansundervisning under
begränsade former.
Ordförande Erik Nygårds (L) har väckt frågan om tillfälligt reducerad
kulturskoleavgift under vårterminen 2021 till följd av
distansundervisning.
Förslaget från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13
§ 12 är:
 att lämna ärendet utan eget yttrande till barn- och
utbildningsnämnden, samt
 att beslutsunderlaget kompletteras med hur stort
inkomstbortfallet blir.
Fredrik Bodin, kulturskolechef, föredrar ärendet och redogör för en
minskning av både bokade kursplatser och antal elever. 4-6 åringarnars
utbud har varit helt inställt sedan den 6 november 2020 och övrig
verksamhet har erbjudits på distans.
Till sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2021-01-13 föreslog förvaltningen att Kulturskolans terminsavgift skulle
reduceras med hälften för vårterminen 2021, samt att avgiftsreduceringen
skulle gälla hela verksamhetsutbudet. En terminsavgift som reduceras
med hälften för vårterminen 2021 skulle innebära ett intäktsbortfall om
152 tkr.
Folkhälsomyndighetens rekommendation är att från och med den 25
januari öppna upp verksamheten för barn och unga födda 2005 eller
senare. Kulturskolan i Tranås kommer att följa denna rekommendation,
vilket innebär att beslut om en reducerad terminsavgift kan flyttas fram.
Vid dagens sammanträde föreslår förvaltningen följande:
 att titta vidare på om de äldre tonåringarna födda 2004 eller
tidigare ska föreslås bli föremål för en reducerad avgift för
vårterminen 2021,
 att ta fram ett förslag på hur stor reducering av avgiften som i så
fall är rimlig, samt
 att göra en beräkning av kostnaden för densamma.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

BUN 2021/4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 15(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§ 12

Tillfälligt reducerad kulturskoleavgift under vt 2021 till följd av
distansundervisning
Yrkande

Veronica Holmstedt (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras.
Erik Nygårds (L) yrkar bifall på återremissyrkandet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till förvaltningen. Ordförande finner att ärendet ska
återremitteras.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-13 § 12
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-12
Expedieras till:
Kulturskolechef
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

BUN 2021/4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§ 13

Delegation gällande partiell distansundervisning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag
att

delegera beslut om partiell distansutbildning till skolchef så länge de
tillfälliga bestämmelserna gäller, samt

att

delegera beslut om distansutbildning till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott så länge de tillfälliga
bestämmelserna gäller.

Sammanfattning

Regering och riksdag har tagit beslut om flera tillfälliga bestämmelser
som syftar till en flexibilitet i skolverksamheten under pågående Covidpandemi. De tillfälliga bestämmelserna trädde i kraft den 11 januari 2021
och ger möjlighet att ta beslut kring distansundervisning för grundskolans
högstadium utifrån trängsel och smittspridning.
Skolchef Cecilia Axelsson föredrar ärendet och beskriver att i rådande
situation kan beslut behöva fattas snabbt, vilket är motiveringen till
förvaltningens förslag:
 att delegera beslut om partiell distansutbildning till skolchef så
länge de tillfälliga bestämmelserna gäller, samt
 att delegera beslut om distansutbildning till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott så länge de tillfälliga
bestämmelserna gäller.
Lagstöd

SFS 2021:10. Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-12
Expedieras till:
Skolchef
Verksamhetschefer
Rektorer
Diariet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

BUN 2021/5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 17(17)

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

§ 14

Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till barn- och utbildningsnämnden:
Delegationsbeslut fattade av förskolechef



2020-11-20 rekommendation om att hålla 15-timmarsbarn hemma
under perioden 2021-01-10 – 2021-01-31.
Beslut om att hålla öppna förskolan stängd 2020-11-16 –
2021-01-31.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut
Expedieras till:
Diariet (respektive ärende)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

