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§ 115

Diarienummer:

Upprop och val av justerare
Sammanfattning

Andreas Östensson (SD) väljs att justera protokollet. Justering sker den 22 oktober.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Diarienummer:

Godkännande av dagordning samt fråga om jäv
Sammanfattning

Gun-Inger Andersson (L) föreslår två nya punkter på dagordningen: uppmärksammande
av elever samt livslångt lärande.
Ingen ledamot anmäler jäv.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med Gun-Inger Anderssons
tillägg.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Diarienummer:

Sammanfattning av arbetsdagarna 18-19 oktober
Bakgrund

Utbildningsnämnden har deltagit på resultatdagar den 18-19 oktober.

Sammanfattning

Den 18 oktober träffades nämnden, samtliga verksamhetschefer och samtliga rektorer i
Tranås för resultatdag. Varje skolform redovisade ett urval av sina resultat och det
systematiska kvalitetsarbetet. Rektorer och politiker diskuterade sedan i grupp vilka bilder
man fick av verksamheten, framtida utvecklingsområden och vad nämnden och
verksamheterna kan göra tillsammans för att förbättra resultaten.
Förmiddagen den 19 oktober träffades nämnden, verksamhetscheferna och representanter
för rektorerna för att sammanfatta föregående dags diskussioner. Nämnden samlades
därefter och diskuterade de mått som förvaltningen föreslagit.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Diarienummer:

Muntlig nulägesinformation från verksamhetschefer, utbildningschef
och ordförande
Bakgrund

Verksamhetschefer, utbildningschef och nämndens ordförande informerar om nuläget.

Sammanfattning

Caroline Andersson, verksamhetschef grundskolan informerar om följande:





En del i kvalitetsarbetet är att vara i resultatdialoger ute på skolorna med fokus på
elevhälsa. Har också genomlyst SU-grupperna.
Just nu mycket arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna har
arbetat parvis för ett ökat lärande.
Revisionsgranskning angående kvalitetsarbetet i grundskolan, kommer bli ett bra
stöd i arbetet.
Verksamheten arbetar fortlöpande med drogförebyggande insatser tillsammans
med resursenheten, socialtjänsten och polisen.

Stefan Nilsson Ekvall, verksamhetschef förskolan informerar om följande:










Extra avdelningar kommer öppnas vid förskolan Vallen i Skänninge, vid förskolan
Häradsvallen i Mantorp samt i Kungshögapaviljonen i Mjölby tätort. Ser ut som
att platserna till våren löser sig.
Väntar på nya Mantorpsförskolan, planarbetet är överklagat. Tidigaste öppning
beräknad till sommaren 2023
Kommer att ha IKT-pedagoger som träffas i nätverk. Behöver kompetenshöjning
inom IT-miljöer och digitalisering, ska bara användas när det skapar mervärde.
Har också diskuterat någon form av lärplattform för förskolan.
Specialpedagogiska basen, vad behöver förskolorna för resurser och hjälp av
specialpedagogerna för att möta alla barn? Pågår arbete med alla rektorer och
specialpedagoger.
Pågår ett test att fördela budgeten på tre förskolor efter behov istället för elevpeng.
Kommer att genomföras inspektion på de fristående förskolorna.

Linda Hedlund, verksamhetschef resursenheten informerar om följande:




Vaccinationerna av barn pågår, har gått väldigt bra. Drygt 70 procent i
vaccinationstäckning. Samverkan med skolorna har fungerat mycket bra. Det finns
inga rapporterade allvarliga händelser i samband med vaccinationen.
Startat kvalitetsarbetet i rollen som stödfunktion, kommer att ske tillsammans med
rektorer och lärare. Måste finnas likvärdighet och flexibilitet i organisationen.

Kristina Lohman, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning informerar om
följande:




Justerandes sign

Har börjat marknadsföringsinsatser inför nästa läsår, kommer att ha digitalt öppet
hus i år också. Kommer även genomföras öppet hus på plats vid senare tillfälle.
Gymnasiemässan i Linköping är inställd
Kommer göra en sammanställning över utbildningsskulden. Återrapport sker till
nämnden i början av nästa år.
Utdragsbestyrkande

6 av 20

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden 2021-10-19








Utmaningar att få det sociala samspelet i årskurs två på gymnasieskolorna att
fungera, då eleverna undervisats på distans en stor del av året vilket påverkat
möjligheterna att skapa relationer.
Samverkan kring studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildning med Ödeshög
kommun.
Andelen Mjölbyelever som söker till Mjölbys gymnasium ligger stabilt på 49
procent, andelen som väljer nationellt program har minskat något till 41 procent
vilket till viss del beror på färre behöriga. Andelen sökande från andra kommuner
ligger konstant.
Finns behov av att se över antalet platser framför på framför allt Dackeskolan.

Christer Lordh, utbildningschef informerar om följande:







Samverkan bästa skola på väg mot avslut. En tilläggsöverenskommelse har
tecknats kring analys och statistik. Arbetet genomförs under resterande del av
2021 och är en del i både SBS grunduppdrag och skolverkets arbete med
digitalisering i grundskolan.
Sveriges kommuner och region (SKR) har börjat med möten med alla Sveriges
skolchefer. I samband med informationen redovisade statssekreteraren vid
utbildningsdepartementet att regeringen avser att slå ihop statsbidrag med ett
större ansvar hos huvudmannen och vilka behov som kommer fram i det
systematiska kvalitetsarbetet. Skolverket kommer att ha kvalitetsdialoger med
huvudmannen.
Skolmiljarden kommer att förlängas till 2022 med nya medel.
Alla kommuner ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för skolområdet. Dessa
ska vara klara senast 30 mars enligt nytt avtal HÖK 21.

Gun-Inger Andersson (L), ordförande informerar om följande:





Har varit på branschträff angående motorcollege
Skolans representanter har deltagit Samråd vård och omsorg i regionen, kommer
framöver att kunna kalla till samordnad individuell planering med
samverkansparter.
Deltagit på budgetberedning, redogjorde kort för Sveriges kommuners och
regioners omvärldsanalys.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Diarienummer:

Information om läget kopplat till coronapandemin
Bakgrund

Utbildningschefen informerar nämnden om arbetet med den pågående pandemin.

Sammanfattning

Utbildningschefen har inget nytt att rapportera utöver den pågående vaccinationen av
elever som redovisats på föregående sammanträdespunkt.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Diarienummer: UTB/2021:159

Utbildningsutbud inom Mjölby gymnasium 2022
Bakgrund

Inför beslut om utbildningsutbudet med start 2021 genomfördes en översyn av tänkbara
utvecklingsmöjligheter av program och inriktningar för framtiden. Utredningen
presenterade ett förslag till fördelning av el- och energiprogrammets inriktningar på två
skolenheter, samt fortsatt utredning av möjligheterna att utveckla flera yrkesprogram och
inriktningar.
Utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att utreda utbildningsutbud och organisation för
utveckling av Mjölby gymnasium och vuxenutbildning på kort och lång sikt. Utredningen
skulle belysa förändringar kopplat till omvärldsbevakning, samarbete med
arbetsmarknaden och närliggande kommuner samt varumärke och marknadsföring. Inom
ramen för uppdraget påbörjades ett arbete med kommunerna Motala, Tranås, Vadstena
och Ödeshög med en extern utredare.

Sammanfattning

Då utredningen ännu ej har presenterats och dess kommande förslag gällande eventuella
förändringar i utbildningsutbud med stor sannolikhet kräver tid för genomförande,
föreslår utbildningsförvaltningen ingen förändring av utbildningsutbudet 2022 jämfört
med 2021.
Förslag till utbildningsutbud inom gymnasieskolan med start 2022/2023:

Justerandes sign



Barn- och fritidsprogrammet, inriktningarna fritid och hälsa samt pedagogiskt
och socialt arbete.



Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad.



Ekonomiprogrammet, inriktningarna ekonomi och juridik.



El- och energiprogrammet, inriktningarna elteknik samt dator- och
kommunikationsteknik. (Elteknik inom skolenhet 4 och dator- och
kommunikationsteknik inom skolenhet 2)



Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna karosseri och lackering, lastbil
och mobila maskiner samt personbil.



Hantverksprogrammet, inriktningarna finsnickeri och guldsmedsteknik.



Industritekniskt program, inriktning svetsteknik.



Naturvetenskapsprogrammet, inriktningarna naturvetenskap samt
naturvetenskap och samhälle.



Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning kök och servering.



Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna beteendevetenskap och
samhällsvetenskap.



Teknikprogrammet, inriktningarna informations- och medieteknik samt
teknikvetenskap.
Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsprogrammet.



Introduktionsprogram, samtliga fyra former: Individuellt alternativ,
programinriktat val, yrkesintroduktion samt språkintroduktion.

Förslag till utbildningsutbud inom gymnasiesärskolan med start 2022/2023.


Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.



Programmet för hotell restaurang och bageri.



Individuella program.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa utbildningsutbudet inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2022/2023 enligt upprättat förslag.

___
Beslutet skickas till
Akten
Antagningskansliet i Linköping

Justerandes sign
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§ 121

Diarienummer: UTB/2021:15

Sjukstatistik personal
Bakgrund

Vid delårsrapporten för år 2021 presenterades sjukstatistik per 2021-08. Nämnden önskade
då en fördjupad rapport av innehållet.

Sammanfattning

Sjukstatistiken per 2021-09 visar en ökning av långtidssjukdom (längre än 90 dagar) inom
främst grundskola. Ökningen kan härledas till personalgrupper som arbetar nära elever
och ökningen finns i kommunens samtliga tätorter. Ökningen finns inte inom den
administrativa personalen. Korttidsfrånvaron och den medellånga frånvaron (upp till 90
dagar) har inte ökat, utan kvarstår i genomsnitt runt 2021-års nivåer.
Utbildningsnämnden för ett resonemang utifrån den redovisade informationen.

Beslutsunderlag

Uppföljning personalekonomi per 2021-09, 2021-10-04
Tjänsteskrivelse, Personalekonomi per 2021-09, 2021-10-08

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Diarienummer: UTB/2021:15

Ekonomisk uppföljning september
Bakgrund

Utbildningsförvaltningen gör årligen nio stycken bokslutsprognoser. Samtliga delges
nämnden. Tre gånger årligen är prognosrapporten mer omfattande, de delges nämnden
vid sammanträdena i maj, september och november.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens månatliga prognos visar ett överskott om + 9,7 mkr för budgetåret
2021.
De främsta orsakerna till överskotten är den pågående pandemin som lett till ökad
sjukfrånvaro hos personal. På grund av att elevantal/barnantal också är lägre, till följd av
sjukdom hos barn/elever, så tas heller inte vikarier in på samma sätt som tidigare. Minskad
vikarieanvändning beror också på samordningsprojekt inom förskolan. Kostnaden för
vikarier har därför varit betydligt lägre än föregående år.
Staten har skjutit till statsbidrag för sjuklönekostnader relaterat till Corona, trots minskade
lönekostnader som beskrivs i punkten ovan. Hittills har 4,9 mkr inkommit, vilket är en
obudgeterad intäkt.
Utbildningsnämnden har tilldelats 2,7 mkr av statsbidraget ”skolmiljarden”. Del av dessa
medel har används till elevaktiviteter och fortbildningsinsatser. Bedömningen i denna
prognos är att större delen av medlen kommer att användas i sin helhet. Ytterligare cirka
0,7 mkr förväntas tillfalla utbildningsnämnden eftersom statsbidraget ”skolmiljarden”
utökats. Dessa medel har ännu inte inkommit till utbildningsnämnden och är därför inte
med i denna prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-19
Månadsprognos september

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Diarienummer: UTB/2021:2

Beslut om mått tillhörande utbildningsnämndens åtaganden 2022
Bakgrund

Utbildningsnämnden fastställde i augusti 2021 budgetramar och åtaganden för år 2022.
Måtten och målen till dessa åtaganden beslutades inte i samband med det utan är i stället
nu uppe för beslut.

Sammanfattning

Nya mått för år 2022 och framåt har tagits fram inom nämndens verksamheter. De har
förankrats i verksamheten och ska spegla de mål och mått som verksamheten faktiskt
arbetar mot.
Till nämndens åtagande ”Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på
gymnasienivå” tillförs 13 nya mått, varav 2 st inom förskola, 6 st inom grundskola, 4st
inom gymnasiet och 1 mått inom vuxenutbildningen. Många av dessa mått speglar
prestation och betyg i skolan, samt andra kvalitetsindikationer.
Till nämndens åtagande ”Främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där
alla kan och vill vara” tillförs 12 nya mått, varav 7 st inom grundskola och 5 st inom
gymnasiet. Många av dessa mått speglar elevers upplevelse genom skolenkäten, samt mått
om faktisk närvaro.
Till nämndens åtagande ”Öka sysselsättningsgraden” tillförs 3 mått och till åtagandet
”Alla nämndens verksamheter har en ekonomi i balans tillförs 1 mått.
De flesta av måtten är förankrade i nationell statistik och har därför en tydlig definition
och kan jämföras med andra kommuner, kommungrupper och riket. Därför finns också en
långsiktighet i måtten, då de kan mätas på samma sätt under lång tid.

Yrkande

Gun-Inger Andersson (L) yrkar att förvaltningens förslag ändras på följande sätt:

Justerandes sign



Måttet ” Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, introduktionsprogram,
kommunens skolor, %” stryks



Måttet ” Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram,
kommunens skolor, %” ersätts med två nya mått: ”Andel gymnasieelever med
examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunens skolor, %” med målvärde 80, samt
” Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program,
kommunens skolor, %” med målvärde 93.



Målvärdet för måttet ”Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers
upplevda trygghet i åk 5, skattning 1-10” ändras från 8,0 till 8,2



Målvärdet för måttet ”Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers
upplevda stimulans av skolarbetet i åk 5, skattning 1-10” ändras från 6,4 till 6,6



Målvärdet för måttet ” Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers
upplevda stimulans av skolarbetet i åk 9, skattning 1-10” ändras från 5,2 till 5,3

Utdragsbestyrkande
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Nämndens styrtal ”Andel förskollärare inom förskolan (nämndbeslut 67% i
förhållande till barnskötare), budgeterad andel %” får målvärde 58



Nämndens styrtal ”Andel korttidsfrånvaro (sjuk dag 1-4 samt vab) bland all
personal inom förvaltningen, procent” får målvärde 5,0

Gun-Inger Andersson (L) yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Gun-Inger Andersson (L) ställer sitt tilläggsförslag mot avslag. Nämnden beslutar enligt
tilläggsförslaget. Nämnden bifaller i övrigt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mått i Mål och budget 2022, 2021-10-14
Utbildningsnämndens mått 2022, 2021-10-14

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden fastställer upprättat förslag till mått och mål för budgetåret
2022 med Gun-Inger Anderssons (L) föreslagna ändringar.

2.

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
redovisning av andel personal i förskolan per personalkategori.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomichef
Verksamhetschef förskola
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Diarienummer: UTB/2021:2

Resursfördelningsprinciper 2022
Bakgrund

Utbildningsnämnden har i sitt beslut i augusti 2021 beslutat budgetramarna för nämndens
verksamheter 2022. Resursfördelningsprinciperna ämnar reglera hur budgetmedel
fördelas inom respektive verksamhet.

Sammanfattning

Förskolans grundmodell av barnpeng är oförändrad mot föregående år. Däremot har ett
tillägg tillkommit till små förskolor med endast en avdelning. Inom dessa förskolor har
stora underskott kunnat konstateras under tidigare år, då antalet barn är så pass lågt på
dessa förskolor att det är svårt/ ej möjligt att bygga en organisation med endast den
ordinarie barnpengen.
Inom grundskolan har tilldelningen av elevpeng marginellt förändrats med en viss
förskjutning av medel mot högstadieskolor. Detta ämnar bättre möta det större behov av
lärare som finns inom högstadiet, som har nära 40% fler undervisningstimmar än
lågstadiet. Justeringen är dock högst marginell – endast 1 procentenhet justering jämfört
med 2021. Satsningen mot de lägre åldrarna kvarstår tydligt, då F-3 tilldelas ca 34% högre
peng per undervisningstimma jämfört med mellanstadiet samt 38% högre peng per timma
än högstadiet.
Inom gymnasiet och vuxenutbildning är principerna oförändrade mot 2021.

Beslutsunderlag

Underlag, Resursfördelningsprinciper 2022, 2021-10-08
Tjänsteskrivelse, Resursfördelningsprinciper 2022, 2021-10-08

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa de föreslagna
resursfördelningsprinciperna för budgetåret 2022.

2.

Utbildningsnämnden upphäver tidigare beslut om skolbibliotek inom
grundskolan, 2017-03-27 § 31 (UTB/2017:65)

___
Beslutet skickas till
Verksamhetschefer
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Diarienummer:

Uppmärksammande av elever
Bakgrund

Gun-Inger Andersson (L) föreslår att nämnden ska uppmärksamma de kockelever på
Dackeskolan som utmärkt sig.

Sammanfattning

Uppmärksammandet genomförs genom att skicka eleverna ett diplom från nämnden.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden ger förvaltningssekreteraren i uppdrag att genomföra
uppmärksammandet av eleverna.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Diarienummer:

Livslångt lärande
Sammanfattning

Gun-Inger Andersson (L) föreslår att nämnden ska uppmärksamma det livslånga lärandet
genom att en skylt med lämplig lydelse sätts upp i anslutning till vuxenutbildningens
fastighet.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att sätta upp en skylt som
uppmärksammar det livslånga lärandet i anslutning till vuxenutbildningens
fastighet

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Diarienummer: UTB/2021:31

Rapporter från Miljökontoret oktober 2021
Bakgrund

Utbildningsnämnden delges regelbundet information om Miljökontorets inspektioner och
eventuella krav på åtgärder/förelägganden för de lokaler som används av
utbildningsnämndens verksamheter.

Sammanfattning

Följande rapporter har inkommit:
- Hälsoskyddstillsyn Veta skola, fyra avvikelser gällande ventilation, temperatur i
klassrum, buller, misstänkt fuktskada. Avvikelserna kommer följas upp vid kommande
inspektion eller efter föreläggande (UTB/2021:163)
- Hälsoskyddsinspektion Egebyskolan. En avvikelse om dokumenterad ansvarsfördelning
(tydliggöra gränsdragning mellan verksamhet och fastighetsägare) som kommer att följas
upp vid nästkommande inspektion. (UTB/2021:165)
- Hälsoskyddstillsyn Kungshögaskolan. Fem avvikelser om ventilation, avfallshantering,
ansvarsfördelning som kommer följas upp vid kommande inspektion. (UTB/2021:166).
- Hälsoskyddstillsyn Lindbladsskolan. Sju avvikelser om brister i lokalernas underhåll,
märkning av antalet tillåtna personer/rum, lukt vid toaletter, misstänkt fuktskada, brister i
städning samt brister i rutiner för farligt avfall och ansvarsfördelning. Bristerna kommer
följas upp vid kommande inspektion respektive leda till föreläggande. (UTB/2021: 167)
- Föreläggande om underhåll Lindbladsskolan: Föreläggande om att åtgärda hål i väggar
och dörrkarmar, föreläggande om att åtgärda ovidkommande lukt på toaletter samt beslut
om utreda misstänkt fuktskada. (UTB/2021:174)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-07

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av sammanfattningen av Miljökontorets
rapporter.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Diarienummer: UTB/2021:1

Rapportering av delegationsärenden
Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5-7 kan en del beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt
39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning

Följande ärenden har rapporterats till nämnden:
Barn och elevärenden: Beslut om upphörande av skolplikt (ett ärende, rektor),
mottagande i förskola av barn från annan kommun (två ärenden, verksamhetschef
förskola), mottagande i grundskolan av elev från annan kommun utan särskilda skäl (två
ärenden, verksamhetschef förskola), avslag på begäran om skolskjuts (13 ärenden,
skoskjutshandläggare)
Ekonomiska ärenden: Avtal om interkommunal ersättning för utbildning inom
introduktionsprogram individuellt alternativ (ett ärende, utbildningschef)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-14
Anmälan av Utbildningsnämnden delegerade ärenden för utbildningsförvaltningen under
augusti och september 2021

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Diarienummer: UTB/2021:158, UTB/2020:146,
UTB/2020:175, UTB/2021:43

Övriga meddelanden och frågor
Sammanfattning

Nämnden har delgivits följande handlingar:


Medborgarförslag – Önskemål om utomhusaktiviteter vid Vifolkaskolan
(UTB/2021:158)



KS § 158 Revisionens granskning av IT och informationssäkerhet – uppföljning
(UTB/2021:43)



KS § 160 Likvärdig skola svar på revisionsrapport (UTB/2021:146)



KS § 174 Regional suicidpreventionsstrategi 2021-2025 (UTB/2021:175)

Beslut
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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