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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §12 Dnr: BU.2021.25 1.4.1

Bokslut 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslut 2021, daterat 2022-
02-17, samt att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Bokslut 2021 ska vara nämndsbehandlat senast 25 februari 2022.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-15, §9, att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa bokslut 2021 till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-22.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt bokslut 2021. I bokslutet
redovisas ett positivt resultat på 15 802 tkr. Överskottet beror främst på att
statsbidrag avseende ersättning för sjuklönekostnader och "skolmiljarden" inte
behövt utnyttjas fullt ut.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bokslut 2021 godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-02-15, §9.
Bokslutsrapport 2021 - barn- och utbildningsnämnden, daterad 2022-02-17.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-22.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga områden
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.25
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §13 Dnr: BU.2021.25 1.4.1

Ombudgetering av investeringsmedel 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära
ombudgetering av investeringsmedel från 2021 med totalt 350 000 kr.

Ärendebeskrivning
Ombudgetering av ej ianspråktagna investeringsmedel begärs med 350 000 kr.
Trots att beställningar har gjorts i god tid har leveransproblem medfört att
investering i köksutrustning inte har kunnat genomföras under 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att hos kommunfullmäktige begära
ombudgetering av investeringsmedel från 2021 med totalt 350 000 kr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-15, §10, föreslå
att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av investeringsmedel från 2021
med totalt 350 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-15, §10.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.

Yrkanden
Stefan Nylén (SD) och Fredrik Johansson (S)
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyléns (SD) m.fl. yrkande och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.25
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §14 Dnr: BU.2021.11 1.4

Uppföljning av Intern kontrollplan 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av Intern
kontrollplan 2021, daterad 2022-02-09.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-16, §12, att godkänna Risk- och
väsentlighetsanalys 2021 och Intern kontrollplan 2021. Kontrollplanen ska följas
upp årligen.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar uppföljning av intern kontrollplan
2021. I kontrollplanen ingår elva kontrollmoment. Uppföljningen visar att sex
kontrollpunkter har godkänt (grön) och fem kontrollpunkter har varning (gul).

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna uppföljning av Intern
kontrollplan 2021, daterad 2022-02-09.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-15, §11, föreslå
att godkänna uppföljning av Intern kontrollplan 2021, daterad
2022-02-09.

Beslutsunderlag
Uppföljning av Intern kontrollplan 2021, daterad 2022-02-09.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-15, §11.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Samtliga områden
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.11
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §15 Dnr: BU.2021.89 1.4

Intern kontrollplan 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2022,
daterad 2022-02-09.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån framtagen riskanalys 2022 och
uppföljning av intern kontrollplan 2021 sammanställt förslag till Intern kontrollplan
2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Intern kontrollplan 2022,
daterad 2022-02-09.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-15, §12, föreslå
att godkänna Intern kontrollplan 2022, daterad 2022-02-09.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2022, daterad 2022-02-09.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-15, §12.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.89
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §16 Dnr: BU.2020.67 1.8.1

Uppföljning av kommunrevisionens granskning av personal- och
kompetensförsörjning

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av
kommunrevisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning, daterad
2022-02-16.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen granskade personal- och kompetensförsörjning inom
kommunen under hösten 2020. Barn- och utbildningsnämnden beslutade
2021-02-16, §13, att godkänna yttrande med föreslagna åtgärder och överlämna
det till kommunrevisionen. Kommunrevisionen vill inom ett år ta del av att
beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar uppföljning av beslutade/genomförda
åtgärder avseende granskning av personal- och kompetensförsörjning.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna uppföljning av
kommunrevisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning, daterad
2022-02-14.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-15, §13, att efter
redaktionella ändringar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna
uppföljning av kommunrevisionens granskning av personal- och
kompetensförsörjning, daterad 2022-02-14.

Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat uppföljningen med redaktionella
ändringar enligt diskussioner på arbetsutskottet. Uppföljningen har daterats 2022-
02-16.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-16, §13.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-15, §13.
Uppföljning efter kommunrevisionens granskning av personal- och
kompetensförsörjning, daterad 2022-02-16.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.67
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §17 Dnr: BU.2021.85 1.9

Yttrande över Äldreomsorgsplan 2022-2031

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrande, daterat
2022-02-10, samt tillstyrka förslag till Äldreomsorgsplan - Framtidens vård och
omsorg om äldre - 2022-2031, daterat 2021-12-14.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2021-12-14, §164, att godkänna äldreomsorgsplan 2022-
2032 för att sända ut den på remiss till samtliga nämnder och regionen. Yttrande
ska lämnas senast 2022-03-14.

Äldreomsorgsplanen ska vara ett strategiskt dokument på lång sikt och därmed ett
verktyg för att planera, organisera och kartlägga behov av äldreomsorg i
kommunen. I äldreomsorgsplanen identifieras strategiska utvecklingsområden som
socialnämnden ser som viktiga att arbeta med för att kunna klara grunduppdraget
kopplat till vård och omsorg för den äldre målgruppen. Socialnämnden ser att det
finns områden där samverkan med andra nämnders
verksamheter och andra aktörer är en viktig del för att kunna genomföra
grunduppdraget.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande över
äldreomsorgsplanen och föreslår att yttrandet godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-15, §14, föreslå
att godkänna yttrande, daterat 2022-02-10, samt tillstyrka förslag till
Äldreomsorgsplan - Framtidens vård och omsorg om äldre - 2022-2031, daterat
2021-12-14.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2021-12-14, §164.
Remiss Äldreomsorgsplan - Framtidens vård och omsorg om äldre, 2022-2031,
daterad 2021-12-17.
Yttrande över Äldreomsorgsplan 2022-2031, daterat 2022-02-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-15, §14.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.

Beslutet skickas till:
Socialnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.85
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §18 Dnr: BU.2022.13 7.2

Utvärdering av tider för 15-timmarsplacering

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att utvärdera villkoren för 15-timmarsplacering inom
ramen för allmän förskola och för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller
arbetssökande. Utvärderingen ska redovisas i barn- och utbildningsnämnden maj
2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-31, §17, att anta regler för
förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger, att
gälla från och med 1 augusti 2020. Bland annat infördes gemensamma tider för 15-
timmarsplaceringar inom ramen för allmän förskola och för barn vars
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande.

Frågan om behov av utvärdering av reglerna gällande 15-timmarsplacering har lyfts
både av vårdnadshavare, politiker och förvaltning.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att utvärdera villkoren för 15-timmarsplacering inom
ramen för allmän förskola och för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller
arbetssökande. Utvärderingen ska redovisas i barn- och utbildningsnämnden maj
2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-15, §15, föreslå
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utvärdera villkoren för 15-
timmarsplacering inom ramen för allmän förskola och för barn vars
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande. Utvärderingen ska redovisas
i barn- och utbildningsnämnden maj 2022.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-31, §17.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-15, §15.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.

Yrkanden
Stefan Nylén (SD)
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyléns (SD) yrkande och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.13


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
9

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §19 Dnr: BU.2019.84 1.3.1

Fyllnadsval mandatperioden 2019-2022
Val av ersättare i arbetsutskottet

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja Mattias Runesson (S) till ersättare i
arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-27, §4, att godkänna Josefine Dinäss (S)
avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Ersättare i arbetsutskottet
efter Josefine Dinäss (S) ska väljas. Socialdemokraterna har nominerat Mattias
Runesson (S) till ny ersättare i arbetsutskottet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att välja Mattias Runesson (S) till
ersättare i arbetsutskottet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-15, §16, föreslå
att välja Mattias Runesson (S) till ersättare i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-27, §4.
Nominering, daterad 2022-02-09.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-15, §16.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Vald

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.84
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §20 Dnr: BU.2021.25 1.4.1

Redovisning av statsbidrag 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av statsbidrag 2021
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar statsbidrag som sökts och beviljats
under 2021, totalt knappt 59 000 tkr. Därutöver redovisas statsbidrag som
erhållits för att motverka negativa effekter av coronapandemin, schablonersättning
samt olika ams-bidrag.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Redovisning av statsbidrag 2021, daterad 2022-02-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-02-21.
Protokoll MBL buf 2022-02-21.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.25
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §21 Dnr: BU.2022.19 7

Redovisning av kränkande behandling m.m., klagomålshantering,
anmälda ärenden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet,
samt skolplikt inkl. frånvaro - höstterminen 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt kränkande behandling,
trakasserier, sexuella trakasserier, klagomål, anmälda ärenden till Skolinspektionen
och Barn- och elevombudet, samt skolplikt inklusive frånvaro, avseende
höstterminen 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar detaljerad
frånvaro på både grundskolan och gymnasieskolan höstterminen 2021.

Beslutsunderlag
Sammanställning av anmälan om kränkande behandling, trakasserier, sexuella
trakasserier, klagomålshantering, anmälda ärenden till Skolinspektionen och Barn-
och elevombudet samt skolplikt – höstterminen 2021, daterad
2022-02-21.
Presentation Frånvaro hösten 2021 - grundskola och gymnasium.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.19
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §22 Dnr: BU.2022.8 7.3.3

Redovisning av Elevernas skola 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av Elevernas skola
2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för grundskolan redovisar elevenkäten Elevernas skola 2021.
Enkäten genomfördes hösten 2021 i årskurs F-9 och besvarades av elever,
pedagoger och vårdnadshavare.

Beslutsunderlag
Presentation Sammanfattning av Elevernas skola 2021.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
13

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §23 Dnr: BU.2021.8 7

Begränsat öppethållande och stängning av förskolor, stängning
grundsärskolan - anmälan av ordförandens brådskande beslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna anmälan av ordförandens
brådskande beslut gällande begränsat öppethållande och stängning av förskolor,
samt stängning av grundsärskoleenhet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat förslag gällande stängning av Gisle
förskola, begränsat öppethållande på Linnéans förskola samt stängning av
Gullviveskolans grundsärskoleenhet 1-6 med anledning av hög smittspridning bland
personalen.

Med anledning av att barn- och utbildningsnämndens beslut inte har kunnat
avvaktas har ordföranden beslutat följande:

2022-01-24
att under perioden 25-26 januari 2022 stänga tre avdelningar på Linnéans

förskola, samt att hålla öppen en avdelning för barn vars vårdnadshavare
behöver tillsyn för att utföra samhällsviktigt arbete.

2022-01-24
att under perioden 25-28 januari 2022 stänga Gullviveskolans

grundsärskoleenhet 1-6 - klasserna Skogsvivan 1-3 och Skogsvivan 4-6.

2022-01-26
att stänga Gisle förskola 27 januari 2022. Barn vars vårdnadshavare behöver

tillsyn för att utföra samhällsviktigt arbete hänvisas till Rönnens förskola.

Brådskande beslut fattade av ordföranden ska anmälas på nämndens nästa
sammanträde.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anmälan av ordförandens
brådskande beslut godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser, daterade 2022-01-24 (2 st), 2022-01-26.
Ordförandens brådskande beslut, daterade 2022-01-24 (2 st), 2022-01-26.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §24 Dnr: BU.2022.2 7.1.5

Anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förtydligandet av anmälningar
till huvudmannen, daterat 2022-01-27, samt att i övrigt godkänna informationen till
huvudmannen om anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap. § 10, är rektor som får kännedom om att ett barn eller elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Samma skyldighet att anmäla till
huvudmannen gäller om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier
eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-01-25, §7
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att förtydliga anmälningar till

huvudmannen, nr 289 (skola, ht 2021) samt nr 17 och 18 (skola, vt 2022) till
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-22.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt anmälan enligt skollagen 6 kap.
§ 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Barn- och
utbildningsförvaltningen redovisar förtydliganden av anmälningar till huvudmannen,
nr 289 (skola, ht 2021) samt nr 17 och 18 (skola, vt 2022).

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-01-25, §7.
Förtydligande av anmälningar till huvudmannen, daterat 2022-01-27.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. vt 2022 - förskola, daterad
2022-02-16.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. vt 2022 - skola, daterad
2022-02-16.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
15

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §25 Dnr: BU.2022.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
TRR (Tänka Resonera Räkna)
Barn- och utbildningschefen informerar om att Nationellt centrum för
matematikutbildning (NCM) besöker kommunen 3 mars gällande
matematiksatsningen TRR (Tänka Resonera Räkna).

Verksamhetsbesök
Ordförande informerar om att verksamhetsbesök har genomförts på Ängslyckans
skola.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
16

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §26 Dnr: BU.2022.4 1.2.3

Delegeringsbeslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbeslut
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt fattade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2022-02-16.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
17

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-02-22

Bu §27 Dnr: BU.2022.5 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av meddelanden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2022-02-16.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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