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Beslutande ledamöter 
 

Thomas Näsholm (S), ordförande 
Karin Högström (V), tjänstgörande ersättare 
Fateh Arar (S), tjänstgörande ersättare 
Göran Molin (S) 
Lisbet Boman (S) 
Osman Saidabdala (S) §§ 64-76 
Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) 
Linda Isaksson (V) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Ann-Louise Zetterblad (C) 
Peder Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
Linda Ulfsparre Sewell (C), tjänstgörande ersättare 
Peter Andelid (L), tjänstgörande ersättare 
 

Ej beslutande ersättare Ulrike Schwinn (S) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Beatrice Halén, nämndsekreterare 
Henrik Ericson, nämndsekreterare §§ 64-
76 
Ulrika Hurdén, förvaltningschef  
Anders Bosenius, utvecklare § 63 
Anki Johnson, verksamhetschef § 63 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef § 63 
Christer Joald, verksamhetschef, deltar via 
teams § 63 
Tommy Laurell, verksamhetschef § 63 
Erland Augustinsson, ekonom § 63 
Ingemar Gradin, facklig representant § 63 
Perra Westin, facklig representant § 63 
 

  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
§ 63 Dnr: BN 2021/95 

Information ......................................................................................... 4 

§ 64 Dnr: BN 2021/429 

Bildningsnämndens delårsrapport 2021-08-31 ................................... 5 

§ 65 Dnr: BN 2021/143 

Uppföljning internkontrollplan bildningsnämnden 2021  2021-08-31 ... 6 

§ 66 Dnr: BN 2020/562 

Handlingsplan 2021 ........................................................................... 8 

§ 67 Dnr: BN 2021/428 

Förskolans kvalitetsrapport 2020/2021 - Huvudman ........................ 10 

§ 68 Dnr: BN 2021/427 

Grundskolan, Grundsärskolan, Kulturskolan och Elevhälsans 

kvalitetsrapport 2020/2021 - Huvudman ........................................... 12 

§ 69 Dnr: BN 2021/385 

Kvalitetsrapport för Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan och 

Arbetsmarknadsenheten 2021 ......................................................... 14 

§ 70 Dnr: BN 2021/410 

Uppföljning och utvärdering av feriepraktik samt sommarjobb 2021 . 16 

§ 71 Dnr: BN 2021/362 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsans 

medicinska insats ............................................................................. 18 

§ 72 Dnr: BN 2021/468 

Utökning med inriktningen naturturism på naturbruksprogrammet.... 20 

§ 73 Dnr: BN 2021/53 

Skolchefens rapport oktober 2021.................................................... 22 

§ 74 Dnr: BN 2021/6 

Yttrande på revisionsrapport ”Granskning av insatser för barn och 

unga” ............................................................................................... 23 

§ 75 Dnr: BN 2021/14 

Delgivningar ..................................................................................... 25 

§ 76 Dnr: BN 2021/13 

Delegationsbeslut ............................................................................ 26 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr: BN 2021/95 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

- Anders Bosenius, utvecklare, informerar om systemförvaltning 

- Anki Johnson, verksamhetschef, informerar om förskolan 

- Stefan Karlsedt, verksamhetschef, informerar om grundskolan 

- Christer Joald, verksamhetschef, informerar om VGA 

- Tommy Laurell, enhetschef arbetsmarknad, informerar om 

feriepraktik och sommarjobb 

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef och Erland Augustinsson ekonom, 

informerar om ekonomi och verksamhetsuppföljning. 
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§ 64 Dnr: BN 2021/429 

Bildningsnämndens delårsrapport 2021-08-31 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna bildningsnämndens delårsrapport 2021-08-31 

Ärendet 

Prognosen för 2021 i tertial 1 och tertial 2 visar likvärdigt resultat, strax över 

plusstrecket. Den tilläggsbudget som tilldelats nämnden uppvägs av de 

minskade intäkter som nämnden får från främst migrationsverket, men även 

minskning av statsbidrag för lärlingsutbildningen påverkar.  

Internt inom respektive verksamhetsområden finns skillnader i utfall per 

enhet men på sista raden balanserar det nära nollstrecket.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant för ärendet 

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningens samtliga chefer och ekonomerna.  

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens delårsrapport 2021-08-31, dnr BN 2021/429 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen och revisorerna samt verksamhetschefer inom bildning 
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§ 65 Dnr: BN 2021/143 

Uppföljning internkontrollplan bildningsnämnden 2021  

2021-08-31 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2021 per den 31 augusti 

2021 

2. Uppdra till förvaltningen att fortsatt analysera avtalstroheten med 

fokus på inköp där avtal saknas. 

Ärendet 

Internkontrollplan 2021 innehåller kontrollpunkterna 

1. Avtalstrohet 

2. Användande av funktionen kostnadskontroll 

3. Hantering av leverantörsfakturor 

4. Systemförvaltningsplaner 

Uppföljningen per den 31 augusti 2021 visar att det finns behov av att 

ytterligare fördjupa sig i avtalstrohet och ytterligare analysera om den 1/3 av 

fakturorna som idag kommer från ej upphandlade leverantörer beror på om 

upphandlad leverantör ej används eller om upphandlade leverantörer saknas 

för aktuell vara/tjänst.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

Samråd 

Förvaltningens ekonomer och HR 

Beslutsunderlag 

210831 Uppföljning internkontrollplan bildningsnämnden 2021, dnr BN 

2021/143 
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Beslutet skickas till 

Verksamhetschefer 

Förvaltningens ekonomer 
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§ 66 Dnr: BN 2020/562 

Handlingsplan 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Tagit del av informationen 

2. Uppdra till cheferna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen att 

intensifiera arbetet med att få en budget i balans.  

 

Ärendet 

Vid delårsbokslut per den 31 augusti 2021 ser vi att följande verksamheter 

har små budgetavvikelser eller håller budget: förskolans verksamhetsområde, 

grundskolans verksamhetsområde, yrkeshögskolan, arbetsmarknadsenheten 

och biblioteket. Dessa verksamheter är ekonomiskt stabila. 

Gymnasiet har större utmaningar och ser ut att gå mot ett underskott. Det 

finns flera orsaker, nödvändiga personalminskningar har inte genomförts och 

de väntade intäkterna har blivit mindre än förväntat. Ett exempel på mindre 

intäkter är för lärlingsutbildningarna. 

Även vuxenutbildningen går mot ett underskott. En del av underskottet beror 

på att kommande intäkter, bland annat äldreomsorgslyftet, ännu inte kommit 

in men kostnader finns redovisade men. I delårsbokslutet lyftes underskottet 

kopplat till schablonbidraget bort från vuxenutbildningen och belastar nu det 

centrala kontot istället. En del av vuxenutbildningens underskott beror på att 

personalbemanningen inte anpassats till den givna budgetnivån. 

Ekonomi och finansiering 

Handlingsplanen är ett verktyg för att vidta åtgärder för att få en budget i 

balans 

Samråd 

Verksamhetscheferna och bildnings ekonomer 
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Beslutsunderlag 

211013 Utvärdering efter T2 Handlingsplan 2021, dnr BN 2020/562 

Beslutet skickas till 

Verksamhetscheferna inom bildning samt rektorerna i gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen 
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§ 67 Dnr: BN 2021/428 

Förskolans kvalitetsrapport 2020/2021 - Huvudman 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna Förskolans kvalitetsrapport 2020/2021 och lägga den till 

handlingarna. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. I förskolan 

deltar alla medarbetare oavsett position. Varje enhet skapar en arbetsplan 

inför varje läsår, som löpande följs upp och vid behov justeras. I slutet av 

läsåret sammanställer enheterna kvalitetsrapporter, som rektorer och 

verksamhetschef bearbetar och fogar samman till huvudmannens 

kvalitetsrapport.  

Även detta år har underlaget ”Kramfors BRUK1” för inhämtande av 

enheternas resultat reviderats och blivit mindre omfattande, men tillräckligt. 

Detta har uppskattats. Det är angeläget att fortsättningsvis inte ändra allt för 

mycket då det tar tid att landa i denna typ av rutiner och bli bekväm med 

underlag och arbetssätt. 

Analysen – där pedagogerna får syn på den egna verksamheten och hur man 

kan utveckla den, är det viktigaste i SKA. När rektor, som är ytterst ansvarig 

för SKA, till stor del lett verksamheten på distans kan möjligheten till 

djupare reflektioner ha minskat. Vi ser fram emot att utvecklingsarbetet kan 

ta ny fart. 

Ekonomi och finansiering 

Inom ram 

Måluppfyllelse 

Kvalitetsrapporten är det underlag som beskriver hur kommunens förskolor 

uppfyller författningarnas krav. 

                                                 
1 Ett urval av kvalitetsfrågorna från Skolverkets BRUK 
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Samråd 

Förskolans rektorer 

Skolchef 

Beslutsunderlag 

Förskolans kvalitetsrapport läsåret 2020/2021 Dnr BN 2021/428 

Beslutet skickas till 

Alla förskolor 

Förskolans rektorer 
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§ 68 Dnr: BN 2021/427 

Grundskolan, Grundsärskolan, Kulturskolan och Elevhälsans 

kvalitetsrapport 2020/2021 - Huvudman 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten 2020/2021 och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. I 

grundskolan deltar alla medarbetare oavsett position. Varje enhet skapar en 

egen kvalitetsrapport inför varje läsår. I slutet av läsåret sammanställer 

verksamhetschef och fogar samman till huvudmannens kvalitetsrapport.  

Varje skola analyserar och tar fram egna utvecklingsområden utifrån just den 

skolans resultat. En sammanställning genomförs på huvudmannanivå och 

övergripande utvecklingsområden tas fram. 

Analysen – där pedagogerna får syn på den egna verksamheten och hur man 

kan utveckla den, är det viktigaste i SKA. Kvalitetsrapporten är ett levande 

dokument som ligger till grund för planering och resurstilldelning. 

Ekonomi och finansiering 

Inom ram 

Måluppfyllelse 

Kvalitetsrapporten är det underlag som beskriver hur kommunens skolor 

uppfyller författningarnas krav. 

Samråd 

Rektorer 

Lärare 

Verksamhetsutvecklare 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport för grundskolan, förskoleklass, grundsärskolan, 

kulturskolan och elevhälsan 2021 Dnr BN 2021/427 

http://styrman.kramfors.se/Asp/MeetingAgendaForm_D.asp?DIARYREF=2&MEETINGREF=28650
http://styrman.kramfors.se/Asp/MeetingAgendaForm_D.asp?DIARYREF=2&MEETINGREF=28650
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Beslutet skickas till 

Alla skolor 

skolans rektorer 
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§ 69 Dnr: BN 2021/385 

Kvalitetsrapport för Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan och 

Arbetsmarknadsenheten 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Att godkänna kvalitetsrapporten för Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan 

och Arbetsmarknadsenheten 2021. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbete som 

kontinuerligt bedrivs i verksamhetsområdet VGA (Vuxenutbildningen, 

Gymnasieskolan och Arbetsmarknadsenheten). 

Rapporten speglar hur väl verksamheterna uppfyller huvudmannens mål att 

deltagarna ska utvecklas varje dag, att de ska nå de mål som verksamheterna 

satt upp, att deltagarna är trygga och trivs och att de har arbetsro. 

Kvalitetsrapporten ska innehålla en analys av verksamheternas resultat 

utifrån frågeställningarna: 

 Hur blev det? 

 Var är vi? 

 Vart ska vi? 

 Hur gör vi? 

Verksamheternas resultat för läsåret 2020/21 påverkas i hög grad av den 

pågående pandemin och dess begränsande effekt. 

 

Ekonomi och finansiering 

Kvalitetsrapporten har upprättats inom verksamhetens ram. 
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Måluppfyllelse 

Kvalitetsrapporten beskriver hur väl verksamheterna når måluppfyllelse, 

vilken kvalitet de håller och hur de uppfyller kraven i de författningar som 

styr de olika verksamheterna. 

 

Samråd 

Rapporten är upprättad i samråd mellan personal, rektorer/enhetschefer, 

verksamhetsutvecklare och verksamhetschef. 

 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport 2021 för Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan och 

Arbetsmarknadsenheten, dnr BN 2021/385 

Beslutet skickas till 

Christer Joald, verksamhetschef 

Agnetha Fredriksson, enhetschef Yrkeshögskolan 

Ylva Hardeson, rektor Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 

Tommy Laurell, enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan, Nordvik, Gymnasiesärskolan och 

Särskild utbildning för Vuxna 

Mikael Wiklund, rektor Vuxenutbildningen 
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§ 70 Dnr: BN 2021/410 

Uppföljning och utvärdering av feriepraktik samt sommarjobb 

2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Godkänna rapporten 

2. Göra erforderliga justeringar i riktlinjen för feriepraktik, sommarjobb 

och andra korta jobbinsatser för unga inför nästa 

uppdatering/revidering. 

Ärendet 

Även under detta år har pandemin påverkat placeringen av ungdomar i 

feriepraktik och sommarjobb. Det har inte varit möjligt att placera inom 

äldrevård, storkök samt viss barnomsorg. För att hantera stora grupper av 

ungdomar på samma arbetsplats har Arbetsmarknadsenheten anställt fem 

arbetshandledare. Detta var en förutsättning för att vissa arbetsplatser skulle 

ta emot ungdomar.  

Det är fortfarande av stor betydelse att den kommunala organisationen 

erbjuder platser för feriepraktik och sommarjobb. Trenden bland föreningar 

och samfund fortsätter där färre platser erbjuds än föregående år.  

Trots rådande pandemi har 62 st utfört feriepraktik (varav 6 st kunnat läsa 

arbetsmarknadskunskap) samt 94 st sommarjobbat. 38 st feriepraktikanter 

har varit kvinnor och 24 st har varit män. Motsvarande siffra för 

sommarjobbarna har varit 52 st kvinnor och 42 st män. Under rådande 

omständigheter får detta anses vara ett bra resultat.  

Under hela perioden (v. 24-32) har det endast rapporterats in två tillbud. 

Tillbuden har varit av den karaktären att de inte krävt några åtgärder för att 

förhindra framtida olyckor.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 
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Samråd 

Förvaltningschef, verksamhetschef VGA och enhetschef för AME 

Beslutsunderlag 

Uppföljning och utvärdering av feriepraktik samt sommarjobb 2021, dnr BN 

2021/410 

Riktlinje för feriepraktik, sommarjobb och andra korta jobbinsatser för unga 

2021, dnr BN 2021/45 

Beslutet skickas till 

Enhetschef AME, verksamhetschef VGA 
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§ 71 Dnr: BN 2021/362 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsans 

medicinska insats 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans 

medicinska insats. 

Ärendet 

Bildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av 

elevhälsans medicinska insats i Kramfors kommun och har därmed det yttersta 

ansvaret för densamma. Det åligger vårdgivare att ansvara för att det finns ett 

ledningssystem. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut medför inga direkta ekonomiska effekter.  

Måluppfyllelse 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 anges att det ska finnas ett 

ledningssystem som säkrar och fortlöpande utvecklar verksamhetens kvalitet. 

Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen vilket kan kopplas till det kommunövergripande målet att 

verksamhet skall utföras med god kvalitet. 

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att 

rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör 

ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, 

missförhållanden eller andra avvikelser kan förebyggas. Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet. 

Samråd 

Ledningssystemet är processat tillsammans med EMI:s skolsköterskor.  
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Beslutsunderlag 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans medicinska 

insats, BN 2021/362 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats samt förvaltningschef Ulrika 

Hurdén. 
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§ 72 Dnr: BN 2021/468 

Utökning med inriktningen naturturism på 

naturbruksprogrammet 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna utökningen med inriktningen naturturism på gymnasieskolans 

naturbruksprogram fr o m läsåret 2022/23. 

Ärendet 

Sedan ett antal år tillbaka bedriver Kramfors kommun som huvudman 

gymnasieutbildning inom naturbruksprogrammet på Nordvik. Programmet 

har totalt sex inriktningar, varav fyra (djurvård, hästhållning, lantbruk och 

trädgård) erbjuds på Nordvik. Den femte inriktningen, skogsbruk, erbjuds av 

Sollefteå kommun och den sjätte, naturturism, erbjuds just nu inte av någon 

kommun i länet. 

Höga kustenområdet och Kramfors kommun upplever en ökad tillströmning 

av turister, något som blivit extra tydligt den senaste sommaren. Antalet 

företagare kopplat till turistnäringen ökar också, en trend som vi delar med 

hela Västernorrlands län och med andra delar i landet. 

I dagsläget finns inte inriktningen naturturism i någon kommunal 

gymnasieskola i närområdet, fast vår bedömning är att behovet finns. 

Eftersom Nordvik är en idealisk plats för en naturturismutbildning med de 

resurser som finns där och den närhet till naturen som skolan erbjuder, avser 

vi att fr o m höstterminen 2022 erbjuda inriktningen till blivande 

gymnasielever. Precis som övriga inriktningar kommer naturturism att 

bedrivas som lärlingsutbildning och omfatta tre elevplatser per år. 

 

Ekonomi och finansiering 

Uppstarten av de nya programmen kommer att kunna hanteras inom befintlig 

organisation enligt gällande budget och med nyttjande av befintliga resurser 

på Nordvik. Med ett ökande elevantal kommer den ersättning/elevpeng som 
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följer med varje elev att finansiera eventuella behov av nya investeringar 

eller nyanställningar. 

 

Måluppfyllelse 

Utökningen ger möjlighet till fler alternativ för elevgruppen och bidrar 

därför till ökad måluppfyllelse. 

 

Samråd 
Samråd har skett i verksamhetsområdets ledningsgrupp samt med berörda 

personalgrupper i gymnasieskolan. Samråd har även skett med ledningen på 

Nordvik samt i nätverksgruppen för länets gymnasiechefer. 

 

Beslutsunderlag 

Inga beslutsunderlag medföljer ärendet. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan, 

Arbetsmarknadsenheten 

Rektor naturbruksprogrammet 
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§ 73 Dnr: BN 2021/53 

Skolchefens rapport oktober 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna 

Ärendet 

Skolchefens rapport denna gång är en genomgång av aktuella barn- och 

elevsiffror för förskolan upp till gymnasiet. Siffrorna är hämtade från 

folkbokföringen i början av oktober månad och från det elevadministrativa 

systemet som redovisar antalet faktiska elever vid varje enhet.  

Ekonomi och finansiering 

Följsamhet mellan utveckling av barn- och elevantal och verksamhetens 

organisation är en grundbult för god ekonomisk planering 

Samråd 

Samråd har skett med administratörer inom bildning 

Beslutsunderlag 

Skolchefens rapport oktober 2021 dnr BN 2021-53 

Beslutet skickas till 

Bildnings verksamhetschefer, kostenheten och Kramfast AB 
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§ 74 Dnr: BN 2021/6 

Yttrande på revisionsrapport ”Granskning av insatser för barn 

och unga” 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport ”Granskning 

av insatser för barn och unga” till Revisionen. 

Ärendet 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av 

insatser för barn och unga. 

Granskningens syfte är att bedöma om insatserna för barn- och unga är 

ändamålsenlig, samt om det finns en fungerande samverkan kring 

målgruppen mellan socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

Måluppfyllelse, ekonomi och finansiering 

Bildningsnämnden ska ha god förvaltning och redovisa en ekonomi i balans. 

Inriktningen är att balans mellan lag, kvalitet, ekonomi och styrning ska 

eftersträvas.  

Agenda 2030 och barnrättsperspektivet 

FNs Agenda 2030 och de globala målen för en mer rättvis, hållbar och bättre 

värld samt barnets bästa. 

Samråd 

Samråd har skett med elevhälsochef. 

Beslutsunderlag 

Yttrande på revisionsrapport ”Granskning av insatser för barn och unga”, 

BN 2021/6 

Revisionsrapport ”Granskning av insatser för barn och unga”, BN 2021/6 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 75 Dnr: BN 2021/14 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Beslut 2021-726  

2. Beslutsunderlag KF 210927 § 64 Uppgifter för Cirkulärdatabasen 

21.31  

3. Kf 210927 § 64 Tilläggsbudget 2021 och 2022  

4. Verksamhetsberättelse EMI 20-21  

5. Verksamhetsplan EMI 21-22  
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§ 76 Dnr: BN 2021/13 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.  

1. Delegationsbeslut Fastställd bidragsbelopp 2021 för Musikskolan 

Lilla Akademien Stockholm 

2. Delegationsbeslut Förskoleplats i annan kommun 

 

 


