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Sammanträdesdatum

2021-04-13
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby och digitalt via Teams klockan 08:30-11:35

Beslutande

Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande
Lars Andreasson (S), 1:e vice ordförande
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande
Thomas Poppe (M)
Maria Reimer (S)
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Hans Persson (SD)
Ida Gustafsson (C)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Erling Persson (L)
Leif Wallenborg (S), §§ 18-20
Andreas Andersson (KD)
Marie Winther (V)
Magnus Augustsson (C)

Utses till justerare

Lars Andreasson (S)

Justeringens plats och tid

Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, tisdagen den 20 april 2021, klockan 14:00.

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Eva Andersson
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie- vuxen utbildning, Stefan
Ekvall
Controller, Cindy Balte
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Marit Löfberg

Ordförande
Lars-Anton Ivarsson (M)
Justerare
Lars Andreasson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2021-05-14
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Sammanträdesdatum

2021-04-13
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§ 18

Upprop och protokollets justering

§ 19

Godkännande av dagordning

§ 20

Information

§ 21

Återrapportering av ställda frågor

§ 22

Anmälningar

§ 23

Anmälan av delegationsbeslut

§ 24

Budgetuppföljning per den 31 mars 2021

§ 25

Fastighetsinvestering 2022-2026

§ 26

Avvikande händelser 1 juli - 31 december 2020, barn- och
familjeenheten

§ 27

Namngivning av nya uteförskolan och uteprofilen

§ 28

Barnomsorg på obekväm arbetstid

§ 29

Ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med 24 platser

§ 30

Preliminär gymnasieorganisation 2021/2022

§ 31

Arkivbeskrivning

§ 32

Informationshanteringsplan
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Sammanträdesdatum

2021-04-13
Barn- och utbildningsnämnden

§ 18
Upprop och protokollets justering
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde:
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande
Lars Andreasson (S), 1:e vice ordförande
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande
Thomas Poppe (M)
Maria Reimer (S)
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Hans Persson (SD)
Ida Gustafsson (C)
Barn- och utbildningsnämnden utser Lars Andreasson (S) att tillsammans
med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll.
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll
justeras tisdagen den 20 april 2021, klockan 14:00

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 19
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-13
Barn- och utbildningsnämnden

§ 20
Information
BUN/2021:140 617
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef Eva Andersson informerar om:
Pandemin
Undervisningen i skolorna sker via fjärr- när- och distansundervisning.
Årkurs 9 och avgångsklasserna i gymnasiet är närvarande.
Stabilt frånvaroläge.
Simundervisningen är delvis igång i Lönsboda simhall.
Det blir inga vanliga skolavslutningar.
Utvärdering av pandemin har gjorts och rutiner har tagits fram.
Lokaler
Örkenedskolan: Arbetet är igång med planering av nybyggnationen.
Skrivelse har inkommit från föräldraföreningen i Killeberg angående
fritidsgård i Killeberg.
Uteförskolan: Kommer att vara i bruk till hösten. Tillfälliga lokaler just nu.
Ekbackeskolan: Behov av moduler till hösten.
Simhallen: Under vecka 18 kommer simundervisningen börja igen.
Visseltofta förskola: Kommer att starta upp den 1 augusti 2021.
Internatet: Vårterminen 2021 går de sista eleverna ut Calcio-programmet
och avtalet med hyresvärden är uppsagt.
Visslan
Lämnas information om att det är inplanerat möte mellan kommunen och
Humana angående avtal mm.
Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, Skolverket
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inga ärende till BEO och IVO.
Det finns pågående ärenden och utredningar till Skolinspektionen.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-13
Barn- och utbildningsnämnden

Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta
Till barn- och utbildningsnämndens sammanträd i maj kommer omsorg för
fritidshemselever i Visseltofta upp som ett ärende.
”Skolmiljarden” – tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021
Lämnas information om bland annat att kvällskurser och lovkurser har
genomförts.
Måluppfyllelse är i fokus.
Föreningsbidrag
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson, redovisar vilka föreningar som har
sökt och fått det extra föreningsbidraget.
Budget 2021
Beslut i kommunstyrelsen har tagits om förändrad budget för innevarande
år.
Ekbackeskolan Ro2 Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning
Lämnas kortfattad information om att Skolinspektionen granskar elevers
möjligheter att läsa behörighetsgivande kurser på yrkesprogram.
Övrig information
-

Vitesföreläggande – frånvaro vid skolplikt

-

Organisationsförändringar inom barn- och utbildningsförvaltningen
samt inkommen skrivelse angående organisationsförändringarna.

-

Digitalisering - Det finns nu 1 till 1 dator från årkurs 4 upp till
gymnasiet. Förutsättningar finns för att de nationella proven kan ske
digitalt.

-

Statistik för 2020 AV Media Skåne
Lämnas kortfattad information angående tjänster använda på
skolnivå.

-

B innovation – presidiemöte angående hur projektet kan utvecklas.

-

Sommarplanering för förskola och fritidshem pågår.

-

Sommarsimskola – planering pågår

-

Fokusmöte – planeras för nya möten

June Jönsson (S) ställer frågan angående att det finns många tjänster utlysta
inom skolan?
Förvaltningschef Eva Andersson svarar att det helt normalt inför ett nytt
läsår.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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2021-04-13
Barn- och utbildningsnämnden

§ 21
Återrapportering av ställda frågor
BUN/2021:8 000
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Områdeschef förskola, Christel Torstensson, återrapporterar om:
-

Förskolorna Skogsgården i Lönsboda, och Rönnegården i Osby.
Underlaget med frågor och svar har mailats till samtliga ledamöter
och ersättare i nämnden.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Anmälningar
-

Justerandes sign

Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-13
Barn- och utbildningsnämnden

§ 23
Anmälan av delegationsbeslut
BUN/2021:6 002
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Redovisningen av delegationsbesluten, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott
och tjänsteman enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden.
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Delegationsbeslut tagna 1 februari 2021 – 31 mars 2021,
barn- och utbildningsförvaltningen
Delegationslista:
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsdatum
februari 2021
mars 2021

Antal beslut
tjugonio (29)
fyrtiofyra (44)

Delegationsbeslut tagna 1 februari 2021 – 31 mars 2021,
barn- och familjeenheten
Delegationslistor
Ärendetyp
IFO Barn- och familjeenheten
IFO Barn- och familjeenheten
IFO Familjerätt
IFO Familjerätt

Beslutsdatum
februari 2021
mars 2021
februari 2021
mars 2021

Antal beslut
fyrtiofem (45)
femtiotvå (52)
ett (1)
sex (6)

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

10(21)

Sammanträdesdatum

2021-04-13
Barn- och utbildningsnämnden

§ 24
Budgetuppföljning per den 31 mars 2021
BUN/2021:2 042
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Budgetuppföljning, per den 31 mars 2021, utan avvikelse från budget, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige fyra gånger per år (efter utfall i mars, april, augusti och oktober.
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att
nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 60.
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 11 mars 2021, från
verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson.
Budgetuppföljning, barn- och utbildningsnämnden mars 2021.

Beslutet skicka till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
Förvaltningschef, Eva Andersson
Controller, Cindy Balte

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 25
Fastighetsinvestering 2022-2026
BUN/2021:98 040
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Utöver de tidigare beslutade fastighetsinvesteringarna för perioden
2022 - 2026 ska de nya punkterna 1-5 på listan, ”Fastighetsinvesteringar 2022-2026”, uppdaterad 2021-03-30, prioriteras.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har att inför varje budgetarbete för kommande budgetperiod, till Samhällsbyggnadsnämnden inkomma med en prioriteringslista utifrån barn- och utbildningsnämndens kommande lokalbehov. Underlaget ska ligga till grund för den fortsatta prioriteringen i ett
sammantaget lokalinvesteringsbehov för Osby kommun.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 61.
Tjänsteskrivelse ”Fastighetsinvesteringar 2022-2026”, daterad den 28 februari 2021, från förvaltningschef Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 28 februari 2021.
Prioriteringsordning för fastighetsinvesteringar 2022-2026.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Områdeschefer, barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson
Förvaltningschef samhällsbyggnad, Mathias Karlsson
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, Eva Andersson
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 26
Avvikande händelser 1 juli - 31 december 2020, barnoch familjeenheten
BUN/2021:97 750
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Redovisningen ”Avvikande händelser 200701-201231 avseende
barn- och familjeenheten” godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Nej, denna redovisning berör endast förtroendevalda och tjänstepersoner.
Sammanfattning av ärendet
En avvikande händelse är ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En risk är
ett tänkbart avsteg från en god kvalitet inom verksamheten. Utifrån Osby
kommuns riktlinjer och rutiner för hantering av avvikande händelser och
risker, ska samtlig personal rapportera när sådana inträffar. För att
bakomliggande orsaker till avvikelser ska bli tydliga är det viktigt att varje
avvikelse utreds, analyseras och används i förbättringsarbetet.
Under andra halvåret 2020 har inga avvikelser rapporterats på Barn- och
familjeenheten.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 63.
Tjänsteskrivelse ”Avvikande händelser 200701-20201231, Barn- och familjeenheten”, daterad den 25 februari 2021, från enhetschef barn och familj
Carina Alpar och förvaltningschef Eva Andersson.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enhetschef barn- och familjeenheten, Carina Alpar

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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2021-04-13
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§ 27
Namngivning av nya uteförskolan och uteprofilen
BUN/2021:89 632
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Den nya förskolan på Klinten området får namnet Äventyrsgårdens
förskola.

Barnkonsekvensanalys
Hänvisar till barnkonsekvensanalys; Namngivning av uteförskolan och
uteprofil.
Sammanfattning av ärendet
Den 15 december 2020 beslutades barn- och utbildningsnämnden att en ny
förskola med uteprofil ska öppnas kommunen. Förskolan kommer att öppnas i mars och vara ansluten till uteförskolan vid Hasslarödsområdet, i augusti flyttar de båda förskolorna till Klintenområdet.
Förskolan har idag inget namn och hemvisterna är inte heller namngivna.
Barnen har varit delaktiga i omröstningen av namnet på förskolan.
Eftersom uteförskolan är ett väl implementerat namn kommer den att behålla namnet uteförskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Namngivning av uteförskolan och uteprofilen”, daterad
den 9 februari 2021, från områdeschef förskola Christel Torstensson och
förvaltningschef Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys, daterad 2019-10-02.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Administratör, Christina Svensson
Rektor, Anette Andertoft
Fastighetschef, Anders Edwall
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign

Expedierat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

14(21)

Sammanträdesdatum
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§ 28
Barnomsorg på obekväm arbetstid
BUN/2021:58 630
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Ställer sig positiva till att prioritera barnomsorg på obekväm arbetstid i den kommande budgetprocessen.

Barnkonsekvensanalys
Berör barn.
Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att undersöka intresset för omsorg på obekväm arbetstid.
Följande frågor ställdes till vårdnadshavarna i Osby kommun:
-

Vilken ort bor du/ni på?

-

När behöver du/ni omsorg (nätter, kvällar, tidigt på morgonen
och/eller helger)

-

Hur ofta behöver ni omsorg? (t ex varje vecka, varannan vecka)

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 64.
Tjänsteskrivelse ”Barnomsorg på obekväm arbetstid”, daterad den 18 januari 2021, från områdeschef förskola Christel Torstensson och förvaltningschef Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 19 januari 2021.
Resultat - enkätundersökning 2015-05-12.
Barn- och skolnämndens beslut den 21 juni 2016, § 58.
Resultat av familjers behov av omsorg på obekväm arbetstid 2021, daterad
den 21 januari 2021, från områdeschef förskola Christel Torstensson.
”Ekonomisk kalkyl” Kostnad per förskola – barnomsorg vardagar kl. 5-22.

Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Controller, Cindy Balte
Rektor, Annika Martinsson
Rektor, Ann-Christine Nilsson

Justerandes sign
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§ 29
Ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med
24 platser
BUN/2021:86 632
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Prästgårdens ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med 24
platser, godkänns, under förutsättning att samtliga lagkrav och villkor för verksamheten är uppfyllda.

-

Huvudman kommer att göra en riktad tillsyn på Prästgårdens förskola under oktober-november 2021 för att kontrollera att alla villkor
är uppfyllda.

Barnkonsekvensanalys
Områdeschefen för förskolan kontaktade rektor Lotti Pira 2021-02-15 med
frågan, hur barnen på Prästgårdens förskola varit delaktiga i beslutet. På
Prästgårdens förskola har de infört barnråd en gång per månad och där har
barnen varit delaktiga.
Sammanfattning av ärendet
Osby pastorat ansöker om utökning av 24 förskoleplatser på Prästgårdens
förskola från och med 2021-08-01. Utökningen möjliggörs genom att pastoratet köper in en buss där utökningen av förskolan ska bedrivas.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 62.
Tjänsteskrivelse ”Ansökan om utökning av Prästgårdens förskola med 24
platser”, daterad den 15 februari 2021, från områdeschef förkola Christel
Torstensson och förvaltningschef Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 10 februari 2021, upprättad av Prästgårdens förskola.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 25 mars 2021, upprättad av områdeschef förskola, Christel Torstensson.
Ansökan från Svenska kyrkan, Osby pastorat, om utökning av Prästgårdens
förskola med 24 platser, daterad den 26 januari 2021, från kyrkorådet ordföJusterandes sign
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randen Kenth Carlsson och rektor Prästgårdens förskola & fritidshem Lotti
Pira.
Bilaga 1–5, från Svenska kyrkan, Osby pastorat.
Bilaga 6–16, från Svenska kyrkan, Osby pastorat.
Svar på barn- och utbildningsförvaltningens frågor ”Underlag för utökade
platser”, daterad den 23 februari 2021, från områdeschef förskola Christel
Torstensson.
Ekonomisk kalkyl ”Utökning av platser Prästgårdens förskola 2021/2022”.
Mailkonversation med Transportstyrelsen.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolchef Osby Pastorat, Klas Roos
Rektor Osby Pastorat, Lotti Pira
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Administratör, Christina Svensson
Controller, Cindy Balte

Justerandes sign
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§ 30
Preliminär gymnasieorganisation 2021/2022
BUN/2021:99 617
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Preliminärt programutbud med antal platser för gymnasiet i Osby
kommun för läsåret 2021-2022, enligt ”Preliminärt programutbud
och inriktningar läsår 2021/2022”, godkänns.

-

Slutlig organisation för programutbud med antal platser för gymnasiet i Osby kommun för läsåret 2021-2022, beslutas av barn- och utbildningsnämnden vid nämndens sammanträde i juni 2021.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn direkt.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om det utbud av program och
inriktningar till gymnasiet som Osby kommun ska erbjuda. Detta beslut ska
bygga på en tänkt organisation som kan matcha sökunderlaget till Osby
kommuns gymnasium. Beslutet ska ta hänsyn till pedagogiska, ekonomiska
och verksamhetsmässiga förutsättningar.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 62.
Tjänsteskrivelse ”Preliminär Gymnasieorganisation 21/22”, daterad dem 7
mars 2021, från områdeschef gymnasie/vuxenutbildning Stefan Ekvall och
förvaltningschef Eva Andersson.
Förslag utbud av program och inriktningar på Gymnasieskolan Ekbackeskolan läsår 2021/2022.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 7 mars 2021.

Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef, gymnasium- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson
Controller, Cindy Balte

Justerandes sign
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§ 31
Arkivbeskrivning
BUN/2021:74 004
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Arkivbeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen, giltig från
2021-04-01, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det enbart behandlar arkivbeskrivning.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arkivlagen 6§ ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning.
Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slags handlingar som kan
finnas i myndighetens arkiv samt hur arkivet är organiserat. Samråd med
arkivarie Erika Lilja-Englund har skett.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 66.
Tjänsteskrivelse ”Arkivbeskrivning”, daterad den 19 februari 2021, från
administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson.
Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden, daterad den 10 februari 2021.
Organisationskarta över Barn- och utbildningsförvaltningen, daterad den 10
februari 2021.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Registrator barn- och utbildningsnämnden, Jane Mårtensson
Arkivarie, Erika Lilja-Englund
Chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen (anmälan)
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§ 32
Informationshanteringsplan
BUN/2021:75 004
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationshanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen antas och gäller från och med 2021-04-01.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn. Ärendet behandlar enbart en plan för informationshantering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-04-24, §50 antagit arkivreglemente för Osby
kommun.
Alla handlingar som kommer in eller upprättas inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillhör myndigheten. Av informationshanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska bevaras, var de ska förvaras samt när de ska
gallras.
Planen ska ses över minst en gång om året och utöver det revideras vid förändringar som påverkar informationsförvaltningen. Förändringar i myndighetens arkivbildning ska meddelas arkivmyndigheten och arkivarien.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 67.
Tjänsteskrivelse ”Informationshanteringsplan”, daterad den 19 februari
2021, från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson.
Informationshanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen, uppdaterad
den 11 mars 2021.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Registrator barn- och utbildningsförvaltningen, Jane Mårtensson
Arkivarie, Erika Lilja-Englund
Kommunstyrelsen (anmälan)
Justerandes sign
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