
 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-04 
 

1 (19) 

 

 

Tid och plats  Måndagen den 4 oktober 2021 kl. 08.00 – 11.45 
 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Monica Andersson (C), Ordförande 
Jeanette Janson (LP), vice ordförande 
Margareta Carlsson (S) 
Agneta Blomqvist (S) 
Leif Ström (L) 
Per Tengberg (LP) 
Catharina Hansson (LP) ersätter Per Wallman (M) 
Magnus Elisson (SD) 
Håkan Smedja (V) 
 

Ersättare 
 

Rami Tobji (S) 
Matilda Gustafsson (V), Teams 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Lennart Olsson, förvaltningschef UBF §§ 86–93 
Katarina Andersson, kvalitets- och utvecklingschef UBF §§ 86–93 
Susanne Skyllerström-Westermark, skolutvecklare §§ 86–93 
Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare §§ 86–89 
Per-Henrik Larsson, förvaltningschef ALF §§ 94–101 
Anna-Lena Lundh, ekonom §§ 86–101 
Eva Bergqvist, ekonom §§ 94–101 
Line Legén, utredare §§ 94–101 
Madelene Johansson, nämndsekreterare 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 86–101 

 
Sekreterare 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson 
 

 
Ordförande 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
Monica Andersson 
 

 
Justerare 
 
 

Digital signering 
………………………………………………………. 
Håkan Smedja 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-04 
 

2 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

F464AB593E3BD96C769D0BB03E71F17B1422F2690F 

 

 

Anslagsbevis av justerat protokoll 

 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Utbildningsnämnden  

2021-10-04 

2021-10-07 

2021-10-08 

2021-10-30 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

 

 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-04 
 

3 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

F464AB593E3BD96C769D0BB03E71F17B1422F2690F 

 

 

Ärendelista 

UBN § 86 Dnr 2021-000045 
Fastställande av dagordning ............................................................................. 4 

UBN § 87 Dnr 2021-000060 
Förvaltningschef och ordförande informerar UBF............................................. 5 

UBN § 88 Dnr 2021-000019 
Uppföljningsrapport 3, 2021, utbildningsförvaltningen...................................... 6 

UBN § 89 Dnr 2021-000289 
Budget 2022 och plan 2023–2024 - utbildningsförvaltningen .......................... 7 

UBN § 90 Dnr 2020-000456 
Intern kontroll 2021 - utbildningsförvaltningen .................................................. 8 

UBN § 91 Dnr 2020-000190 
Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö........................ 9 

UBN § 92 Dnr 2021-000007 
Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-10-04...... 10 

UBN § 93 Dnr 2021-000016 
Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  2021-10-04 . 11 

UBN § 94 Dnr 2021-000038 
Uppföljningsrapport 3, 2021, arbetslivsförvaltningen ...................................... 12 

UBN § 95 Dnr 2021-000094 
Budget 2022 och plan 2023–2024 - arbetslivsförvaltningen........................... 13 

UBN § 96 Dnr 2020-000455 
Intern kontroll 2021 - arbetslivsförvaltningen .................................................. 14 

UBN § 97 Dnr 2021-000187 
UBN § 98 Dnr 2021-000059 

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd .................................. 16 

UBN § 99 Dnr 2021-000061 
Förvaltningschef informerar ALF ..................................................................... 17 

UBN § 100 Dnr 2021-000035 
Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-10-04........ 18 

UBN § 101 Dnr 2021-000026 
Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  2021-10-04 ... 19 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-04 
 

4 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

F464AB593E3BD96C769D0BB03E71F17B1422F2690F 

 

 

UBN § 86 Dnr 2021-000045 

Fastställande av dagordning  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträde med tillägg av § 97 
Lokaler för ökad sysselsättning och återbruksverksamhet. 
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UBN § 87 Dnr 2021-000060 

Förvaltningschef och ordförande informerar UBF   

Förvaltningschef 

 Lysekils kommun har under början av terminen i samarbete med SML-IT 
och systemleverantörerna, infört den nya lärportalen Haldor. 

Under införandet har det uppstått en del problem med att de olika systemen 
ska kunna kommunicera med varandra. Lysekils kommun har haft löpande 
avstämningar med SML-IT och systemleverantörerna för att införandet ska 
gå enligt fastställd plan.  

Närvarohanteringen ligger i ett system utanför Haldor och har hela tiden 
fungerat men kopplingen mellan närvarosystemet och Haldor har haft 
problem med att kommunicera.  

Utbildningsförvaltningen arbetar hårt för att få till en lösning på problemet.  

Ordförande 

 Nätverkskonferens med ordförande i Fyrbodal, diskussion angående avtalet 
med Naturbruksgymnasiet som löper ut 2021-12-31.  

 Nytt möte i november tillsammans med förvaltningscheferna i Fyrbodal.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 88 Dnr 2021-000019 

Uppföljningsrapport 3, 2021, utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 
1), 30 april (uppföljningsrapport 2), 31 augusti (uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(uppföljningsrapport 4) samt årsrapport per 31 december. 

Uppföljningsrapport 3 omfattar uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål med indikatorer, ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos 
för helåret. 

Förvaltningens ekonomi visar en sammantagen god balans. Resultatet för året ska 
ge överskott som planeras till 2,3 mnkr för att återställa tidigare skuld. Prognosen 
pekar i denna rapport på + 3,3 mnkr. Orsaken är huvudsakligen att verksamheterna 
ligger i balans men även att sjuklöner kompenserats något mer än vad pandemin 
kostat i sjukskrivningar. Gymnasiet har ett historiskt lågt antal ungdomar i 
gymnasieåldern vilket innebär lägre elevpeng fördelat på gymnasiets organisation 
och lokaler. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28 
Uppföljningsrapport 3, 2021, utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3, 2021, för 
utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 89 Dnr 2021-000289 

Budget 2022 och plan 2023–2024 - utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag:  

 Utvecklingsområden kvarstår, åtgärdas och justeras 

 Utvecklingsområdet Hållbar utveckling är enligt styrmodellen ett uppdrag 
som bör lyftas från rubriken utvecklingsområde. 

Uppdrag: 

 Utbildningsnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att etablera 
kulturskola i Lysekil, 1 mnkr tillförs i ram.  

 Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden ta fram underlag för framtidens skola i Lysekils 
kommun. 

 Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för fortsatt och 
eventuellt utvecklad verksamhet för hela Gullmarsborsområdet och belysa de 
behov fritidsenheten och skola ser med Gullmarsborgs verksamheter.  

Ekonomisk hushållning:  

 Förskolans resurstilldelning per barn ligger över tid strax under rikssnittet.  

 Grundskolan tillförde medel under 2016–2017 som en del i ambitionen att 
nå högre måluppfyllelse Tilldelningen per elev har sedan legat konstant strax 
över rikssnittet.   

 Gymnasiet ligger något över rikssnittet. Den bilden har förstärkts under de 
senaste åren då elevunderlaget i kommunen varit historiskt lågt. 
Elevunderlaget ökar nu åter.  

 Kulturen ligger konstant under rikes snitt i budget per invånare över åren. 

 Fritid ligger konstant över rikets snitt i budget per invånare över åren där 
antalet anläggningar får genomslag i statistiken. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-04 
 

8 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

F464AB593E3BD96C769D0BB03E71F17B1422F2690F 

 

 

UBN § 90 Dnr 2020-000456 

Intern kontroll 2021 - utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-17 §1 61 att ge alla nämnder i uppdrag att 
granska samma processer/rutiner: 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattform 

 Följsamhet av e-postrutinen 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-12-16, § 143, att även granska 
klagomålshantering mot utbildning under 2021. Kontroller har genomförts inom 
samtliga områden.  

Granskningen gällande chefsplattformen har utförts på kommunövergripande nivå 
och visar att cheferna i Lysekils kommun i hög utsträckning lever upp till 
chefsplattformens krav och förväntningar. 

Granskningen gällande följsamhet av medarbetarplattformen visar att medarbetare i 
utbildningsförvaltningen i hög utsträckning lever upp till medarbetarplattformens 
förväntningar. 

Granskningen gällande följsamhet av e-postrutinen visar att både autosvar samt e-
postsignatur används i relativt hög grad i utbildningsförvaltningen. Behov av 
kommunicering och implementering av kommunens e-postrutin har dock 
identifierats. 

Granskningen av klagomålshantering i utbildningsförvaltningen har omfattat att en 
ny rutin tagits fram. Rutinen är under implementering i förvaltningens 
verksamheter. Rutinens efterlevnad samt uppföljning av klagomål kommer att följas 
vidare i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-22 
Rapport intern kontroll 2021 utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport av intern 
kontroll för 2021 samt de föreslagna åtgärderna. 

Beslutet skickas till 

Kvalitetschef 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 91 Dnr 2020-000190 

Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade vid utbildningsnämnden 2020-10-06 § 110 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda verksamheter 
göra en förstudie för att i samband med renovering/underhåll av Skaftö skola även 
planera för samlokalisering med Grundsunds förskola. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Slutrapport förstudie Skaftö skola 
Protokollsutdrag 2020-10-06, § 110 - Samlokalisering av kommunal för- och 
grundskolan på Skaftö 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta utreda möjligheten att samordna 
verksamheterna Skaftö skola och Grundsunds förskola till en gemensam ny 
lokalisering vid Bottnahallen. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda och lämna förslag till lokalisering av bibliotek 
i särskild lokal centralt i Grundsund, alternativt samlokaliserad med skola/förskola 
på ny plats.  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan med berörd rektor påbörja projektering 
för att ta fram en översiktsskiss, gestaltning av skola/förskola samt skolgård samt 
tillhörande trafik- och miljöplanering för det aktuella området. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till internhyresavtal enligt 
överenskommen gränsdragningslista. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att i investeringsbudget 2024 avdela 2 000 000 kronor 
för komplettering av inventarier i nya lokaler. 

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att se över aktuella 
uppsägningstider i befintliga internhyresavtal för aktuella verksamhetslokaler. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rektor Skaftö skola 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 92 Dnr 2021-000007 

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2021-10-04 

Sammanfattning 

 Beslut enligt punkt 24:20 i barn och utbildningsnämndens delegationsbeslut 
– Rektor ES-programmet – beslut om antagning vid senare tidpunkt än 
skolstart, Uddevalla kommun 

 Beslut enligt punk 8:7 i barn- och utbildningsnämndens delegationslista – 
Rektor barn- och fritidsprogrammet beslut om att utbildningen för eleven får 
avvika från vad som gäller för programmet på grund av särskilda skäl, 
Uddevalla kommun 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av utbildningsförvaltningens redovisade 
delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 2021-10-04, § 92. 
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UBN § 93 Dnr 2021-000016 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  
2021-10-04 

Sammanfattning 

 LKS 2021-09-01, §128 – Regler för inköp och upphandling 

 LKF 2021-09-15, § 88 – Riktlinjer för inköp och upphandling 

 LKF 2021-09-15, § 94 – Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om 
frukost i skolan 

 LKF 2021-09-15, § 93 – Svar på motion från Sverigedemokraterna – Utökat 
busskort 

 Begäran till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller 
förbud, 2021-09-24 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av utbildningsförvaltningens redovisade 
anmälningsärenden som förtecknas i protokollet 2021-10-04, § 93. 
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UBN § 94 Dnr 2021-000038 

Uppföljningsrapport 3, 2021, arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Uppföljningsrapport 3 omfattar verksamhetsuppföljning, medarbetare, och ekonomi 
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.  

Förvaltningens totala budgetavvikelse per augusti är -7%, vilket främst beror på 
utbetalt ekonomiskt bistånd. Enheterna tillsammans visar ett positivt resultat, 
ekonomiskt bistånd borträknat. Förvaltningen har därför inte specificerat 
besparingsåtgärder utan arbetar långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt 
bistånd genom olika åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd. Här har 
förvaltningens enheter tagit fram flertalet åtgärder som redan pågår och som 
kommer att sjösättas under hösten 2021 och under 2022 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-21 
Uppföljningsrapport 3, 2021, arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 2021 för 
arbetslivsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 95 Dnr 2021-000094 

Budget 2022 och plan 2023–2024 - arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar för nämnden förslag till budget 2022 och plan 2023–
2024 för arbetslivsförvaltningen. Ett utkast till budget 2022 plan 2023–2024 delges 
nämnden inför beslut vid utbildningsnämnden 2021-11-01. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-04 
 

14 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

F464AB593E3BD96C769D0BB03E71F17B1422F2690F 

 

 

UBN § 96 Dnr 2020-000455 

Intern kontroll 2021 - arbetslivsförvaltningen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 161 att ge alla nämnder i uppdrag att 
granska följande processer/rutiner under 2021: 

 Följsamhet av e-postrutinen 

 Följsamhet av chefsplattformen 

 Följsamhet av medarbetarplattformen 

Utbildningsnämnden beslutade inte om några ytterligare kontroller avseende 
verksamhet inom arbetslivsförvaltningen. 

De genomförda kontrollerna gällande e-postrutin visar inte på några allvarliga 
avsteg från tillämpliga delar av rutinen. Däremot saknas det en 
kommunövergripande anvisning för hur autosvar ska se ut för att uppfylla lagkrav 
samt den nivå av service som kommunen vill erbjuda.  

Avseende följsamhet av chefsplattform är detta centralt analyserat och denna 
undersökning visar att cheferna i Lysekils kommun upplever att de i hög 
utsträckning lever upp till chefsplattformens krav och förväntningar. 

Avseende följsamhet av medarbetarplattform är svarsfrekvensen väldigt hög för 
förvaltningen, 49%.  Underlaget är därmed ett bra material vid eventuella åtgärder 
som tangerar medarbetarplattformen och dess innehåll. 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-14. 
Rapport intern kontroll - arbetslivsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner och fastställer arbetslivsförvaltningens rapport för 
intern kontroll 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kvalitetschef 
Kommunrevisionen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 97 Dnr 2021-000187 

Lokaler för ökad sysselsättning och återbruksverksamhet 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden-arbetslivsförvaltningen (ALF) har i kommunfullmäktiges 
budget för 2022 plan 2023–2024 fått i uppdrag att utveckla kommunens 
återbruksverksamhet för utökad sysselsättning och miljö.  

En förutsättning för utökat återbruk och sysselsättning är ändamålsenliga och 
rymliga lokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsenheten har lämnat 
förslag till lämplig lokal vid; fastighetsbeteckning Sivik 1:10 Datavägen 5, 
fastighetsbolaget Thuleskär (Carpe Diems tidigare lokaler).   

Arbetslivsförvaltningen bedömer lokalerna vid Sivik 1:10, Datavägen 5 som i hög 
utsträckning ändamålsenliga för att samla flera av enheten för arbetslivs 
verksamheter med bärighet på sysselsättning och återbruk. Verksamheter som idag 
är lokaliserade i olika lokaler i centrala delarna av Lysekil. Lokalerna bedöms 
dessutom ha den utvecklingspotential som behövs. Ekonomiskt sett ses lokalerna 
som fördelaktiga och de anpassningar som krävs förutsätter mindre investeringar.  

Nämnden förslås därmed att ge i uppdrag till förvaltningen att arbeta vidare för att i 
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen låta hyra nämnda lokaler. 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att teckna 
hyresavtal med fastighetsbolaget Thuleskär avseende lokaler vid Sivik 1:10 
Datavägen 5. 

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta 
förslag till internhyresavtal mellan nämnderna för berörd fastighet.  

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att säga upp nuvarande 
internhyresavtal för de verksamheter/lokaler som berörs av flytten till ny lokal. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att i investeringsbudget 
2022 avdela 1 500 000 kr för lokalanpassningsåtgärder i ny lokal för 
arbetslivsförvaltningens verksamheter. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 98 Dnr 2021-000059 

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd 

Inga domar att redovisa vid dagens sammanträde.  
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UBN § 99 Dnr 2021-000061 

Förvaltningschef informerar ALF  

Förvaltningschef 

 Rektor för vuxenutbildningen böjar arbeta 50% från och med 2021-10-01.  
 Projekt Kretsloppsparken är beviljat och pågår under hösten 2021 och början 

av 2022.  
 Covid-19 

o Fortsatta restriktioner i vård och omsorg enligt 
Folkhälsomyndigheten.  

o Informationsinsats och eventuellt vaccinering ska planeras på SFI via 
samarbete med Närhälsan.  

o Något känt fall av cocid-19 har förekommit på senare tid i 
verksamhet. 

 Rapport från Ensolution angående kostnad per brukare 2020.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UBN § 100 Dnr 2021-000035 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2021-10-04 

Sammanfattning 

 Delegationslista individ- och familjeomsorgen 2021-08-01 – 2021-08-31.  

 Delegationslista dödsbo 2021-08-01 – 2021-08-31. 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av arbetslivsförvaltningens redovisade 
delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 2021-10-04, § 100. 
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UBN § 101 Dnr 2021-000026 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden  
2021-10-04 

Sammanfattning 

 Avtal gällande ESF-projektet "React-EU - Get ready in West" Avtalsnummer 
Get ready in West.  

 Avvikelse med anledning av IT-haveri 

 Försörjningsstödsstatistik augusti 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av arbetslivsförvaltningens redovisade 
delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 2021-10-04, § 101. 
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