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1 Sektorsvis redovisning 

1.1 Viktiga händelser 

I januari 2021 infördes en ny rektorsorganisation som ska leda till en mer likvärdig skola och 
förskola. En samsyn och samarbete mellan för- och grundskolan har skapats och mål och 
utvecklingsområden skapas i samsyn i hela utbildningssystemet. 

Sektor BUA har under året fått nya ansvarsområden: kultur och biblioteket. Det har gagnat vår 
verksamhet då vi ser positiva samordningsvinster och kan utveckla samarbete mellan 
skola/förskola och bibliotek och kulturskolans aktiviteter. 

Vi har under 2019 och 2020 arbetat med att minska våra kostnader inom sektorn och lyckats bra. 
Under 2021 ser vi att vår sektor har en utmaning att nå budget i balans. 

Pandemin har påverkat förskolan och skolan i stor utsträckning. Vi har fått göra stora anpassningar 
för att minska trängsel. Det har inte påverkat den garanterade undervisningstiden. Vi har prioriterat 
åtgärder för att minska smittspridning men utan att det påverka elevernas skolgång mer än i 
begränsad omfattning. Däremot har prao ställts in och praktikanskaffning via 
Arbetsmarknadsenheten är väldigt begränsad. Företagen vill inte ta emot prao eller praktikanter 
under pandemin 

Vårt kvalitetsarbete har reviderats och utvecklats och vi har genomfört två analysdagar inom 
grundskolan som givit oss ett bra underlag för vår kvalitetsrapport. 

Skolverkssamarbetet har planerats under våren och kompetensutvecklingsinsatser startar i och 
med det nya läsåret 2021/2022. 

Under våren har bygget av en ny förskola på Loviseberg skett och barnen börjar den 9 augusti på 
den nya förskolan. 

1.2 Ekonomi 

  Budget 2021 Utfall 31/7 Prognos helår Avvikelse helår 

Nettokostnader, Mnkr 176 700 97 541 181 991 -5 291 

Fritidsverksamhet/fritidsgård291 1 326 696 1 326 0 

Förskola / barnomsorg 47 825 27 816 50 193 -2 368 

Grundskola 81 299 45 511 83 723 -2 424 

Gymnasieskola 31 500 17 941 31 500 0 

Vuxenutbildning 2 600 1 554 3 100 -500 

Arbetsmarknad 2 474 1 081 2 474 0 

Bibliotek 3 032 865 3 032 0 

Kultur 3 300 1 109 3 300 0 

Integration 0 -942 0 0 

Ledning och administration 3 343 1 911 3 343 0 

Därav merkostnader till följd av Covid -
19 

0 311,0 600,0 -600 

Summa 176 700 97 541 181 991 -5 291 

Ett intensivt arbete pågår för att få en budget i balans. Det är förskola/fritidshem och grundskola 
som inte kommer ha en budget i balans enligt prognos. 

Fritidsverksamhet: Kommer att hålla sin budget. 
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Förskola/barnomsorg: Förskolan har under flera år gått med ett underskott och kan inte hämta 
hem både ett budgetunderskott sedan tidigare år och också en anpassning efter årets tilldelning. 
Personalkostnader är den post som visar på störst underskott, anpassningar och förändringar görs 
till hösten. Ett arbete för att skapa likvärdiga förutsättningar för fritidshemmens verksamhet ska 
påbörjas. Kostnader för paviljonger som i användes finns kvar under året. Under hösten fraktas 
den sista bort. 

Tidigare finansiering av asylsökande barn och nyanlända har reducerats kraftigt vilket är en 
bidragande orsak till att kostnaden för personal har ökat. 

Grundskola: Skolornas budget kommer inte att vara i balans under 2021. En av orsakerna är flera 
elever med väldigt speciella behov som kräver mycket resurser och den andra orsaken är 
minskning av ersättning från Migrationsverket. 

Tidigare finansiering av asylelever och nyanlända har reducerats kraftigt vilket är en av orsakerna 
till skolans underskott. Det är personalkostnader som ligger på en för hög nivå. Åtgärder i 
arbetssätt och förändringar inom organisationen sker för att minska på kostnaderna. Vi har svårt 
att nå budget i balans med enbart grundbudget. Inom grundskolan har vi flera statsbidrag som 
hjälper oss att finansiera de olika utvecklingssatsningarna som görs. 

Gymnasium: Utifrån vårens kostnader kommer verksamheten att hålla budget. Antalet elever i 
gymnasieskolan bör vara ungefär lika nu till hösten. 

Vuxenutbildning: Verksamheten kan komma gå med underskott. Flera statsbidrag är sökta men 
ännu inte beviljade. Osäkert om budgeten kan hållas. Behöver göra en genomlysning av 
verksamheten för att se över kostnader. 

Arbetsmarknad: Har anpassat sin verksamhet för att ha budget i balans och lyckats bra. 

Kultur / Bibliotek: Kommer att hålla sin budget med hjälp av sökta statsbidrag. 

Integration: Fortsätter antalet nyanlända minska så kommer verksamheten inte lämna något 
överskott. Verksamheten finansierad av externa medel. Till kommande år är inte de medlen kvar 
och då riskeras underskott. Behovet av aktiviteter finns fortfarande då utanförskap finns och 
arbetslösheten är hög inom målgruppen. En stor del av överskottet nu är fonderade projektmedel. 

COVID-19 kostnader är 311 tkr. 

• Personalkostnader grundskola - 267 tkr; 

• Förbrukningsmaterial grundskola/förskola/AME/Bibliotek - 44 tkr. 

1.3 Investeringsredovisning 

Nyanskaffning av inventarier samt verksamhetsåtgärder på de nya förskolorna. 

Inköp av ljuddämpande möbler för en hörselskadad elev i Ringarum. 

Nya höj och sänkbara slöjdbänkar för Vammarskolan, som måste anpassas till elever från åk 3 till 
åk 9. Kostnader för en arbetsmiljöanpassning (installation av luftrenare) i träslöjdsalar på 
Vammarskolan och på Gusums skola. 

Investeringsredovisning 

Projekt Budget 2020 
Redovisat per 
30/4 

Prognos helår 
Budgetavvikel
se helår 

Inventarier 0,9 0,3 0,9 0 

     

     

Summa 0,9 0,3 0,9 0 
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1.4 Framtid 

Inom sektorn har vi flera utpekade utvecklingsområden med en bra planering för hur och när det 
ska genomföras. Här följer några exempel på insatser som ska utveckla vår verksamhet till högre 
måluppfyllelse: 

Utveckla kompentensen i att främja språkutveckling hos alla elever. Vi satsar på att utveckla 
skolbiblioteken och har anställt skolbibliotekarier. Vi fortsätter som året innan med stort fokus på 
läsning i alla åldrar. Pedagogerna ska få fortbildning i metoden; språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt. 

Vi ska utveckla pojkars möjlighet att nå bättre resultat. Fortbildning genomförs hösten 2021 i hur vi 
kan stödja pojkars kunskapsutveckling. 

Utveckla styrning och ledning av våra verksamheter för att leda mot bättre måluppfyllelse. Rektorer 
och de nya förstelärare ska få kompetensutveckling i hur vi leder våra enheter tydligt och effektivt 
med fokus på kunskapsresultat. Vi fortsätter att utveckla rektorsorganisationen för ökad samsyn 
och likvärdighet. Under hösten kommer en rektorsrekrytering till Vammarskolan genomföras. 

Utveckla vårt värdegrundsarbete för att stärka alla barn och elever i sin självkänsla och 
självförtroende i att lyckas i skolan. Alla ska med och alla ska lyckas! 

Fortsätta utveckla elevhälsoarbetet och införa metoden EHM även på Vammarskolan. 

På högstadiet är det en hög andel elever som inte når betyg i alla ämnen. Vi kommer att utreda 
orsaken och ta fram åtgärder för att höja andelen elever med betyg i alla ämnen. 

1.5 Måluppfyllelse 

1.5.1 Inriktningsmål: Den resurseffektiva kommunen 

1.5.1.1 Resultatmål: Kommunens ska uppnå budgeterat överskott för koncernen 

Indikatorer/Mätpunkter Målvärde Utfall 

 Ekonomiuppföljning   

Analys 

Sektorn kommer enligt prognos få ett underskott på 5 miljoner. Det är främst förskola/fritidshem och grundskola som 
inte har sin budget i balans. Åtgärder med anpassningar i verksamheterna har pågått under flera år och pågår 
fortfarande. Under året har i stort sätt alla våra asylsökande barn och elever flyttats från kommunen vilket gör att vi 
inte får några bidrag från Migrationsverket för dessa. I december 2020 hade vi 47st asylsökande barn och elever i 
kommunen i maj 2021 hade vi 3st kvar. Kostnader för personal finns fortfarande kvar. Under våren har grundskolan 
fått flera nyinflyttade elever med stort behov av stöd, även förskolan har fått fler barn med stora behov. 

 Driftsbudgetens utfall och prognos för året redovisas i månadsrapporter.  97 484 

Analys 

Sektorn kommer gå med ett prognostiserat underskott på ca 5 miljoner. 

1.5.1.2 Resultatmål: Kommunen ska finansieras minst 50% av de aktuella investeringarna utan 

att låna 

1.5.2 Inriktningsmål: Den klimatsmarta och miljökloka kommunen 

1.5.2.1 Resultatmål: Den kommunala organisationens klimatavtryck ska minska 

Digitala möten har blivit vår livlina i vår kommunikation inom sektorn under pandemin. Vår 
toppnotering var i mars månad 2021 med 307 aktiva användare i Google Meet under en 30 dagars 
period och 63 aktiva användare specifikt den 17 mars 2021. För ett och ett halvt år sedan fanns 
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inga digitala möten för vår personal alls. Det fanns endas Skype för centrala sektorn och inga 
digitala vägar för vår personal. Januari 2020 anslöt vi oss till Google for Education vilket gjorde det 
möjligt att nå varandra digitalt. Våra verksamheter har haft personalmöten, utbildningsmöten, 
utvecklingssamtal och informationsmöten genom Google Meet. Centrala sektorn har även använt 
sig av Skype Företag för ledningsgrupp och andra gruppkonstellationer inom kommunen. 

Genom våra digitala möten sparar vi både bensin, diesel och tid vilket gynnar vårt klimat. När 
restriktioner nu börjar lätta kommer vissa möten fortsätta genomföras digitalt då både ledning och 
personal ser vinningen med det. 

Våra modersmålselever har också fått möjlighet att få både modersmålsundervisning och 
studiehandledning genom digitala möten. Vi ökar elevernas kunskaper genom fjärrundervisning 
från utbildade modersmålslärare och studiehandledare i Motala kommun. Detta kommer öka i antal 
under kommande läsår. 

Indikatorer/Mätpunkter Målvärde Utfall 

 Kommunens fordonspark ses över   Uppnått 

Analys 

Totalt har sektorn 8 bilar som används till flera olika delar i verksamheten så som mattransport, vaktmästeri m.m. 
Bilarna drivs med diesel, ingen av bilarna är idag i behov av att bytas ut. 

 Ha en hög andel digitala möten.   

Analys 

Digitala möten har blivit vår livlina i vår kommunikation inom sektorn under pandemin. Vår toppnotering var i mars 
månad 2021 med 307 aktiva användare i Google Meet under en 30 dagars period och 63 aktiva användare specifikt 
den 17 mars 2021. 

1.5.3 Inriktningsmål: Den öppna kommunen 

Under våren har vi fått in ett klagomål från en vårdnadshavare. Klagomålet rörde en upplevd 
kränkning. Skolan och vårdnadshavare har olika uppfattningar om vad som har hänt. Central 
förvaltning har tagit del av både skolans och vårdnadshavarens uppfattning av vad som hände och 
dokumenterat det. 

Trygghet och studiero är ett extra prioriterat område under kommande läsår i alla våra 
verksamheter. Detta görs i samverkan med Skolverket. 

1.5.4 Inriktningsmål: Den lärande kommunen 

Förskolan har överlag positiva resultat visar vårdnadshavarenkät och pedagogenkät. Grunden till 
detta är ett medvetet och systematiskt genomfört arbete kring exempelvis värdegrund, likvärdighet, 
flerspråkighet och barns lust att lära, vilket haft effekt. 

Undervisningsresultat för grundskolan visar på flera positiva resultat jämfört med föregående år. 
Skolinspektionens elev- och vårdnadshavarenkät pekar på  att elever i åk 5 och 9 samt föräldrar är 
i stort nöjda med den verksamhet som bedrivs. Särskilt positivt är resultat för åk 9 flickor och elever 
i åk. 5 i Gusum och Ringarum. Meritvärdet ökat i både åk. 6 och 9. Andelen ej behöriga till 
gymnasiestudier ligger på oförändrad nivå. 

Det övergripande arbetet för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen genom lässatsning, riktad insats i 
matematik i de lägre årskurserna, fjärrundervisning för studiehandledning och modersmål, 
utvecklande av metoden elevvårdsmöte (EHM) och rutiner för att motverka skolfrånvaro, öka trivsel 
och trygghet har börjat få genomslag i betygsresultatet. 

Även fördelning av statsbidrag för likvärdiga förutsättningar och för socioekonomiskt utsatta 
enheter samt fördelning av budgetmedel påverkar måluppfyllelsen genom att möjliggöra likvärdiga 
förutsättningar utifrån barns/elevers behov. Fler elever har fått en Cromebook, vilket ökar 
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förutsättningar till en varierad och kompensatorisk undervisning utifrån elevers behov. 

Under analysdagar och genom Skolverkets riktade insats har resultat och behov synliggjorts. 
Orsaker har analyserats och åtgärder tagits fram. Åtgärder och insatser är nu i gång. 
Fortbildningsinsatser för att öka digital kompetens och Skolverkets riktade insats kommer att 
påverka måluppfyllelsen i rätt ritning. 

I sektorns fortsatta utvecklingsområden för förskola och skola för att nå en ökad måluppfyllelse 
med betyg i alla ämnen är värdegrundsarbete och pojkars måluppfyllelse i fokus.  En övergripande 
prioritering ligger på likvärdiga förutsättningar. Utöver det är ett språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt i alla ämnen ett utvecklingsområde. 

1.5.4.1 Resultatmål: Samtliga elever ska vara behöriga till gymnasieskolan efter avslutad 

grundskola  

Indikatorer/Mätpunkter Målvärde Utfall 

 Meritvärde årskurs 9. Prognos före måluppfyllelse ska lämnas i T1 samt 
delårsrapport. 

209,89 

 5.2 A) Föräldrar ska känna att det är tryggt att lämna sina barn på förskolan 

Analys 

Vårdnadshavares upplevelse av barnens trygghet och omsorg i förskolan. Det sammanlagda indexvärdet är på 
samma nivå som tidigare år. Vårdnadshavarenkäten genomförs en gång per år under våren. 

 5.2 B) Barnen i förskolan ges möjlighet till pedagogisk verksamhet av god 
kvalitet 

Analys 

Vårdnadshavares upplevelse av den pedagogiska verksamhetens kvalitet i förskolan är mycket positiv, både förra året 
och i år. I stort har vårdnadshavare ett stort förtroende för personalens pedagogiska arbete. 

1.5.4.2 Resultatmål: Den öppna arbetslösheten i kommunen ska minska 

Antalet öppet arbetslösa vid halvårsskiftet 2021 var 109 personer. Det är en minskning sedan 
årsskiftet 2020/2021 på 27%, (150st). En positiv utveckling som det inte finns någon djupare 
analys på. Det vi ser är att gruppen unga blivit bättre och att det för de långtidsarbetslösa 
fortfarande är svårt. 

Osäkerheten i världen är p g a Corona stor, vi kan inte se att det har påverkat kommunen men vi 
fortsätter bevaka frågan. De som stod långt ifrån arbetsmarknaden redan innan pandemin, är en 
grupp det inte bara krävs ett vanlig coaching/vägledning utan mycket socialt arbete, vilket tar tid. 
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Arbetsförmedlingens nya arbetssätt med nya kompletterande aktörer gör att vi kommer behöva 
arbeta på ett annat sätt framöver. 

Indikatorer/Mätpunkter Målvärde Utfall 

 Statistik från Arbetsförmedlingen, antal öppet arbetslösa. Prognos före 
måluppfyllelse ska lämnas i T1 samt delårsrapport. 

108 st 109 st 

1.5.5 Inriktningsmål: Den moderna kommunen 

Enkät genomförd i februari Hållbart medarbetarenkät (HME) på samtliga enheter i BUA. Resultatet 
har presenterats för all personal och under arbetsplatsträffar har enkäten bearbetas och en 
handlingsplan per enhet har tagits fram. 

Digitala möten har blivit vår livlina i vår kommunikation inom sektorn under pandemin. Vår 
toppnotering var i mars månad 2021 med 307 aktiva användare i Google Meet under en 30 dagars 
period och 63 aktiva användare specifikt den 17 mars 2021. För ett och ett halvt år sedan fanns 
inga digitala möten för vår personal alls. Det fanns endas Skype för centrala sektorn och inga 
digitala vägar för vår personal. Januari 2020 anslöt vi oss till Google for Education vilket gjorde det 
möjligt att nå varandra digitalt. Våra verksamheter har haft personalmöten, utbildningsmöten, 
utvecklingssamtal och informationsmöten genom Google Meet. Centrala sektorn har även använt 
sig av Skype Företag för ledningsgrupp och andra gruppkonstellationer inom kommunen. 

Att samarbeta digitalt har också blivit mycket enklare genom Google for Education både för den 
centrala ledningen men framförallt mellan lärare - elev då vi alla beroende på vilken tjänst inom 
Google vi använder kan skriva i samma dokument, ge kommentarer och ge feedback. 

När restriktioner nu börjar lätta kommer vissa möten fortsätta genomföras digitalt då både ledning 
och personal ser vinningen med det. 

Våra modersmålselever har också fått möjlighet att få både modersmålsundervisning och 
studiehandledning genom digitala möten. Vi ökar elevernas kunskaper genom fjärrundervisning 
från utbildade modersmålslärare och studiehandledare i Motala kommun. Detta kommer öka i antal 
under kommande läsår. 

1.5.6 Inriktningsmål: Offensiv markpolitik och aktiv detaljplanering 

1.5.7 Inriktningsmål: Digitalisering i kommunens verksamheter samt arbetet med 

utbyggnad av fiber intensifieras. 

1.5.8 Inriktningsmål: Kommunens ska erbjuda vuxenutbildning och 

arbetsmarknadsåtgärder som på sikt leder till egen försörjning. 

Vuxenutbildning 

Det är av vikt att en bra vuxenutbildningen finns lokalt och nära befolkningen, den ska vara 
tillgänglig och nära. Vi har under året haft invånare som läst på distans. Vi har tyvärr inte kunnat 
erbjuda coachning på plats på grund av pandemin. Arbetet med att utveckla lärcentrum fortskrider. 
Vi har ett komplett vuxenutbildningspaket på plats via samverkan regionalt. Vi har 
yrkesutbildningar inom: Vård och omsorg, barnskötare, löne- och ekonomiassistent, starta eget 
och lokalvård. 

Vi har träffat ett avtal med Arbetsförmedlingen kring en utbildningskoordinator, som finansieras av 
Arbetsförmedlingen till 50% under ett års tid. 

Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg till att komma i sysselsättning och vi behöver en god studie- 
och yrkesvägledning för att lotsa människor framåt mot studier/praktik för att sedan komma in på 
arbetsmarknaden eller i högre studier. 
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Vi behöver öppna upp oss ytterligare så att vi blir mer publika och nära invånarna. Det är kring 
detta utvecklande av lärcentrum handlar. 

SFI 

Under 2020 fördes alla som läser SFI över till Söderköpings kommun från Norrköpings kommun. 
Övergången har fungerat bra och vi har en bra samverkan med Söderköping och följer upp alla 
som läser SFI för att se att det finns en progression i lärandet. 

Arbetsmarknadsenheten 

Under 2021 har vi inte lyckats ge praktikplats i den omfattning som det funnits behov då det var 
svårt att hitta praktikplatser p g a Corona. Vi har erbjudit feriejobb till fler under året. Enheten har 
under 2021 inte kunnat ta emot lika många deltagare p g a risken för smittspridning. Här ser vi en 
ljusning. 

Enheten fungerar bra och utför en rad arbeten åt kommunen såsom matkörning, skogslag, 
fikabeställningar m m. Vi har under 2021 arbetat med att ta fram två mountainbike banor ute på 
Grännäs. Vi startade ett EU-projekt som riktar sig till de som är längst från arbetsmarknaden ”Grön 
rehab”, där kommer vi utveckla Möjligheternas trädgård ytterligare samt djurskötsel på en gård i 
närheten. 

Vi har människor på kö in och vi ser att de fortsatt är remitterade från KAA (kommunala 
aktivitetsansvaret) eller försörjningsstöd och inte Arbetsförmedlingen. Utmaningen med detta är att 
dessa individer kräver mer insatser och som gör att det tar längre tid att få ut dem i arbete. 

Vi har under slutet av 2020 börjat ta oss ann ett bredare arbetsmarknadsuppdrag och har skrivit 
nytt samverkansavtal med Arbetsförmedlingen. 

1.5.9 Inriktningsmål: Stärka kommunens chefer genom kompetensutveckling 

Utveckla styrning och ledning av våra verksamheter för att leda mot bättre måluppfyllelse. 
Rektorer och nya förstelärare/processledare i förskola ska få kompetensutveckling i hur vi leder 
enheter tydligt och effektivt med fokus på kunskapsresultat. 

1.5.10 Inriktningsmål: Utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog 

med kommunens medborgare och näringsliv. 

InfoMentor har blivit en framgångsfaktor på förskolan som anslöt till plattformen under hösten 
2020. Användandet hos vårdnadshavarna är hög både för förskola och grundskola. Digital 
kommunikation med information gällande allt som rör barn/ och elevens vistelse på förskolan och 
skola. På förskolorna har varje avdelning en blogg där man berättar om barnens vardag på 
förskolan, fler tjänster finns och kommer implementeras under året. InfoMentor har används av 
grundskolan i flertal år men nu har även fritidshemmen fått en egen del på plattformen som rör 
fritidshemmets elever. På InfoMentor kan vårdnadshavare lämna in vistelsetiden för förskola- och 
fritidshemsbarn. Att använda samma plattform för förskolan, fritidshem och skolan ser vi som en 
framgång för att det blir lätt att nå ut med information och allt finns samlat på samma plats för alla 
användare så som vårdnadshavare, elever och personal. 

Vi fortsätter arbeta för att göra det enklare för invånare att snabbt hitta svar på sina frågor som rör 
sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur på valdemarsvik.se. Blanketter och ansökningar 
ska gå att fylla i digitalt och under hösten 2021 kommer man kunna signeras visa blanketter med 
bank-ID. På valdemarsvik.se bygger vi upp lättare Frågor och svar delar och arbetar för att 
Synpunkter & Klagomålsrutiner ska vara lättillgänglig för alla. 

Kultur och bibliotek har två olika sociala media konton på Instagram och Facebook där man 
informerar om innehåll och evenemang som sker i respektive verksamheterna. 
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1.5.11 Inriktningsmål: Samarbetet med regionen och kommunens interna 

samverkan förstärkas 

Vi har skapat struktur för samverkan mellan sektor BUA och socialtjänsten. Verksamhetsansvarig 
för elevhälsan möter företrädare för socialtjänst regelbunden avstämning av ärenden utan att bryta 
sekretess. Vi deltar aktivt i preventionsarbetet tillsammans med stöd och omsorg. 

Vi utvecklar samarbetet mellan vår nya kulturenhet inkl biblioteket tillsammans med övriga 
verksamheter. 

Vi har utvecklat kommunsamverkan inom utbildning med Söderköping kommun. Vi har 
regelbundna möten på skolchefsnivå. Samverkan sker inom området digitalisering med gemensam 
upphandling, inom elevhälsan, inom särskola med flera samarbeten. 

1.5.12 Inriktningsmål: Personal 

Enkät genomförd i februari Hållbart medarbetarenkät (HME) på samtliga enheter i BUA. Resultatet 
har presenterats för all personal och under arbetsplatsträffar har enkäten bearbetas och en 
handlingsplan per enhet har tagits fram. 

1.6 Åtgärder/besparingsarbete 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

Justerare

..........

..........

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

Justerare

..........

..........

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten
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