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UNAU § 34 UBF.2016.3 609

Ekonomisk uppföljning

Controller Leif Persson föredrar ekonomisk uppföljning per
2016-04-01--2016-04-30.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per den 30 april 2016

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna redovisningen.
____________

Expedieras till:
UN 2016-06-02
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UNAU § 35 UBF.2016.143 610

Ändring av tillämpningsreglerna för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg

Förvaltningsassistent Karin Sagnia har i samråd med förskolechefer
och rektorer utarbetat förslag till revidering av tillämpningsreglerna för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Inaktuellt förslag - Ändring av tillämpningsreglerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att anta de reviderade tillämpningsreglerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.

____________

Expedieras till:
UN 2016-06-02
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UNAU § 36 UBF.2016.166 610

Prioriterade målområden för det systematiska
kvalitetsarbetet läsåret 2016/2017

Enligt riktlinjerna för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete
ska nämnden varje år ange områden som ska prioriteras i enheternas
verksamhetsplaner.

För läsåret 2015/2016 har dessa områden varit "Läsförståelse" kopplat
till perspektivet yrkeskompetens i Utvecklingsplan 2014-2018, samt
"Inkluderande lärmiljöer" kopplat till perspektivet kultur.

Rektorer och förskolechefer har tillsammans med
förvaltningsledningen diskuterat områden för prioritering under nästa
läsår. Diskussionerna har utmynnat i förslaget att båda två prioriterade
målområden behålls under nästa läsår, för att kunna gå lite mer på
djupet inom varje område.

Arbetsutskottet ser gärna att matematik tas upp som ett prioriterat
område i framtiden.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att ange målområdena Yrkeskompetens - Läsförståelse samt
Kultur - Inkluderande lärmiljöer som prioriterade
målområden för läsåret 2016/2017.

____________

Expedieras till:
UN 2016-06-02
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UNAU § 37 KLK.2015.290 609

Besvarande av motion, MO - Satsa mer på barnen de
första åren i förskola och skola

Kommunfullmäktige har beslutat att som svar på motionen
översända utbildningsnämndens paragrafer 2015-11-05, § 117
och 2016-02-04, § 15. Motionen bifalls därmed.

Reservation i kommunfullmäktige
Carina Zachau, M, Theresa Lindahl, M, och Henrik Nilsson, M,
reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Motionen
Mats Persson, MO, har inlämnat följande motion:

I dagens skoldebatt handlar mycket om betyg och extrastöd i de högre
årskurserna. Det är naturligtvis viktigt i sig. Än viktigare är det med
extra stöd i de lägre klasserna och inte minst i förskolan. All forskning
visar att det är betydligt enklare att se sambanden mellan sen
utveckling och svårigheter att lära i lägre ålder. Av denna anledning
föreslår vi att det sker vida större ansträngningar att utöka lärartäthet,
mindre klasser och specialpedagoger på lågstadiet och förskolan. De
missar som sker i låg ålder är svårare att åtgärda senare i skolan. Det är
kanske rent av en besparing senare i skolan och livet att satsa mer på de
mindre barnen.

Med hänvisning till ovanstående hemställs att kommunfullmäktige ger
utbildningsnämnden i uppdrag att på lämpligt sätt ta fram en strategi på
både kort och lång sikt i denna motions anda i Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsens för beredning.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till utbildningsnämnden för besvarande av
frågorna:

· Hur har nämnden arbetat tidigare med de frågor som
lyfts fram i motionen?

· Hur avser Utbildningsnämndens arbeta med de nya
statsbidragen som aviseras, samt

att svaret skall lämnas senast i november månad 2015.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat att till kommunstyrelsen översända
verksamhets-/utvecklingschefens tjänsteskrivelse som svar på frågorna.

Av yttrandet framgår bl a följande:

Hur avser utbildningsnämnden arbeta med de nya statsbidragen som
aviserats?

Sedan den nya skollagen trädde i kraft 2010 har utbildningsnämnden
arbetat målinriktat med att skapa förutsättningar för ansvariga att arbeta
för en långsiktig och hållbar utveckling mot en högre måluppfyllelse.

En stor del i detta arbete har varit de stora satsningarna som har gjorts
på elevhälsoarbetet med bland annat avsevärda utökningar av
specialpedagoger och speciallärare. Detta har inneburit att så många
som ytterligare fyra stycken pedagoger inom ovan nämnda profession
har anställts under den senaste tre-årsperioden.

Enligt våra nationella styrdokument skall elevhälsans arbete vara
förebyggande och hälsofrämjande, vilket även går helt i linje med
motionärens intentioner och önskemål. Tidiga och adekvata insatser
är nyckelord i arbetet för pedagogerna. Förutom att ett utökat antal
pedagoger numera arbetar i våra verksamheter har även metoder,
arbetssätt och uppföljningsverktyg reviderats och således sätts
stödinsatser in tidigt i såväl förskola som skola.

6(18)



Sammanträdesprotokoll 2016-05-19
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur
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Inom förskolan har utbildningsförvaltningen arbetat målinriktat de
senaste åren för att antalet barn per grupp ska minska tillskjutit medel
till pedagogisk personal men antalet inflyttade barn har samtidigt ökat.
Brist på ändamålsenliga lokaler har medfört att barngruppernas storlek
dessvärre inte har minskat i den omfattning som varit ambitionen. I ett
nationellt perspektiv står huvudmannen sig trots allt bra. Den nya
förskolan i Östra Spång har dessutom skapat bättre förutsättningar för
att nå upp till ambitionen att minska antalet barn per grupp.

Utöver detta har ansvariga tjänstemän inom utbildningsförvaltningen
arbetat mycket aktivt med att under de senaste åren söka samtliga
statsbidrag som skulle kunna möjliggöra att utöka antalet
specialpedagoger, utöka lärartätheten och skapa barngrupper och
klasser med färre antal barn. Hittills har detta bland annat möjliggjort
förstärkningar av speciallärare på skolorna samt skapande av
alternativa undervisningsmiljöer på ett par skolor. Detta har i sin tur
medfört en liten minskning av antalet elever per klass på några skolor.
De nya statsbidragen som utbildningsdepartementet aviserade om
under sommaren 2015 har utbildningsförvaltningen sökt. Besked om
hur stort belopp som kommunen kommer att kunna rekvirera ges i
slutet av oktober. Statsbidraget kommer att skapa möjligheter för
huvudmannen att utöka antalet förskollärare i förskolan och lärare eller
speciallärare i grundskolans tidigare år. Ansvariga tjänstemän inom
utbildningsförvaltningen har redan annonserat aktuella tjänster som kan
bli aktuella i samband med statsbidraget. Detta för att i konkurrens med
övriga kommuner förvissa sig om att kunna anställa behörig och
kompetent personal. Denna satsning kommer troligtvis även att skapa
förutsättningar för att skapa barngrupper och klasser med färre antal
barn än i dagsläget. Den stora utmaningen för huvudmannen i denna
ambition är att se till att förskola och skola får tillgång till
ändamålsenliga lokaler.

Återremiss
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera motionen
till utbildningsnämnden för yttrande senast 2016-01-21.
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Utbildningsnämndens svar på återremissen
Verksamhets-/utvecklingschefen har utarbetat ett kompletterande förslag
till yttrande. Av yttrandet framgår bl a följande:

Ambitionen att minska antalet barn per grupp i förskolorna samt elever
per klass i skolorna har i dagsläget däremot varit svår att uppnå
eftersom det som bekant har varit en stor inflyttning av barn.

Utbildningsförvaltningen arbetar numera därför i samverkan med övriga
förvaltningar för att möta framtidens lokalbehov och därmed skapa
förutsättningar för att minska antalet barn per grupp i förskolorna samt
elever per klass i skolorna. Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi
som bekant sedan ett par år tillbaka utifrån vår Utvecklingsplan
2014-2018. Detta i syfte att skapa förutsättningar för en högre
måluppfyllelse. I detta målinriktade arbete finns redan såväl kortsiktiga
som långsiktiga insatser och strategier som skapar förutsättningar som
motionären efterfrågar. Bland annat arbetar Centrumresursens
specialpedagoger i nuläget med en handlingsplan för att rikta korrekta
tidiga insatser för barn och elever i samtliga våra verksamheter. Av
denna anledning menar undertecknad att det inte finns något behov av
att upprätta ytterligare en strategi på kort och lång sikt i motionens
anda.

Utbildningsnämnden har beslutat

att till kommunstyrelsen översända verksamhets-
/utvecklingschefens yttrande som sitt eget, samt

att föreslå att motionen bifalles

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen
översända utbildningsnämndens paragrafer 2015-11-05, § 117
och 2016-02-04, § 15.

Motionen bifalls därmed.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Mikael Eskilandersson, SD, Christer Olsson, S, Leif Sigbo, MO, och
Madeléne Ekelund, MP, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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signatur
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Theresa Lindahl, M, yrkar att motionen skall avslås.

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens förslag antas.

Beslutsunderlag
Motion, MO - Satsa mer på barnen de första åren i förskola och skola
Tjänsteskrivelse från verksamhets-/utvecklingschefen
Yttrande över motion från Mats Persson (MO) - Satsa mer på barnen de
första åren i förskola och skola
Protokoll 2016-01-21 - UNAU § 2
Protokoll 2016-02-04 - UN § 15
Protokoll 2016-03-09 - KSAU § 55
Reservation undertecknad till KSAU § 55 2016-03-09
Protokoll 2016-03-30 - KS § 71
Protokoll 2016-04-25 - KF §66

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna motionen till utbildningsförvaltningen för
åtgärder, samt

att återredovisning ska ske på arbetsutskottets sammanträde i
november.

____________

Expedieras till:
UNAU 2016-11-24
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UNAU § 38 KLK.2015.59 00

Besvarande av motion från Agneta Lindau-Persson (S)
- Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen

Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat följande motion om
ungdomsråd:

I många kommuner finns opolitiska ungdomsråd för att inhämta
ungdomars synpunkter på aktuella frågor, samt frågor av olika slag som
är väsentliga för ungdomar.

I Örkelljunga kommun saknas detta råd.
Ett ungdomsråd bör särskilt:
· följa och lämna synpunkter på planering där ungdomar berörs,
· samla in olika barn- och ungdomsgruppers synpunkter och

erfarenheter,
· följa utvecklingen inom barn- och ungdomsfrågor, genom att ta

del av aktuell forskning och utredningar
· initiera nödvändig information till ungdomar och kommunens

nämnder i ungdomsfrågor.

Målet med verksamheten skall vara att skapa ett fungerande system för
ett reellt ungdomsinflytande i Örkelljunga kommun. Samt medverka
till att ungdomars intresse för politik ökar. Och bidra till att lösa
demokratiska problem, såsom sjunkande valdeltagande och en allt
svagare partianknytning.

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår:

Att ett ungdomsråd snarast inrättas
Att en ungdomssamordnare (tjänsteman) utses och "kopplas" till rådet
som ansvarig.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-10-31.

Utbildningsnämnden har beslutat att till kommunstyrelsen översända
förvaltningsstrategens yttrande och komplettering, som sitt eget
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yttrande, samt att föreslå att motionen därmed får anses bifallen.

Förvaltningsstrateg Gunnar Schmidt framför bl.a. följande:

I remissvaren från skolorna framfördes att det skulle vara bra om
elevråden från högstadiet och gymnasieskolan träffades med
regelbundenhet för att diskutera nya idéer om hur man kan förbättra
miljön och samhället för ungdomarna. Det uttrycktes dock en
tveksamhet till om tillskapandet av ett ungdomsråd var rätt väg för
detta då det redan fanns elevråd organiserade på skolorna. Oro
uttrycktes för att det kunde bli svårt att få engagemang och vitalitet i
ytterligare en organisation för ungdomsinflytande utöver elevråden. En
tanke som framfördes var att elevråden skulle få en kanal till
kommunen så att man naturligare kunde framföra sina förslag till
beslutsfattarna.

I utbildningsnämndens yttrande uttrycktes samma tanke där det bl.a.
stod att ” En vidareutveckling av ungdomars inflytande och
påverkansmöjligheter grundas lämpligast i den struktur som redan finns
i form av klass- och elevrådsverksamhet där samtliga ungdomar i
kommunen deltar. Dessa organ kan användas som remissinstans av
nämnder och styrelser i den kommunala organisationen. De kan med
fördel också erbjudas att delta i beredning och beslut av olika frågor
som rör ungdomar”.

Vid kommunfullmäktiges behandling av en tidigare motion 2009
beslutades att uppmana kultur- och fritidsnämnden samt
utbildningsnämnden att tillsammans eller var för sig träffa
representanter för elevråden minst en gång per år och diskutera frågor
som berör barn och ungdomar. Vidare beslutades att kommunstyrelsen
skulle verka för att nämnder och styrelsen använder elevråden som
remissinstanser i ärenden som kan beröra barn och ungdomar.

Utbildningsnämnden hade härefter regelbundna träffar med elevråden
från Kungsskolan, Bokelundaskolan, Solängskolan och
gymnasieskolan. Elevrådsrepresentanter har också bjudits in för att
delta vid anställningsintervjuer och rekryteringsarbetet av rektorer.
Flera frågeställningar har också lämnats ut på remiss till främst
elevrådet på gymnasieskolan.

Mötena med högstadiets elevråd har under de senaste åren inte varit
lika frekventa. Arbetsutskottet har däremot träffat gymnasieskolans
elevkår några gånger per termin. Dessa möten har upplevts som mycket
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intressanta och givande där bl.a. diskussioner om att utveckla och göra
gymnasieskolan attraktivare förts.

Det kan konstateras att de insatser som vidtagits med träffar mellan
elevrådsstyrelserna och politikerna samt remissförfarande till
elevråden, har ökat ungdomars möjlighet att följa och lämna
synpunkter på frågor där ungdomar berörs. Detta var också ett av de
syften som lyftes fram i motionen.

För att uppnå det som ungdomarna tidigare fört fram om regelbundna
gemensamma träffar med elevråden från högstadieskolorna och
gymnasieskolan, samt för att garantera kontinuiteten i mötena mellan
politiken och ungdomar är det enligt undertecknad en god idé att en
tjänsteman får uppgiften som ungdomssamordnare.
Ungdomssamordnaren skulle utgöra ett stöd för ungdomarna i en
utvecklingsprocess mot ett ökat deltagande och engagemang i
samhällsutvecklingen. Inom ramen för mötena med elevråden kan med
fördel de punkter som motionären tar upp vara på dagordningen.
Ungdomssamordnaren bör också få till uppgift att tillsammans med
elevråden studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner
och i förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för
detta i Örkelljunga (Ungdomsråd).

Förvaltningsstrategen föreslår
· att en tjänsteman tilldelas uppgiften att som

ungdomssamordnare utgöra ett stöd för ungdomar i en process
för att skapa ett fungerande system för ett reellt
ungdomsinflytande i Örkelljunga, samt

· att arbetet skall genomföras i enlighet med motionens och
yttrandets anda, samt

· att motionen därmed får anses bifallen.

I ett kompletterande yttrande framför Gunnar Schmidt följande:

I enlighet med förslaget i motionen och yttrandet skall
ungdomssamordnarens utgöra ett stöd för ungdomarna i en
utvecklingsprocess mot ett ökat deltagande och engagemang i
samhällsutvecklingen. Ungdomssamordnaren skall därvid skapa och
vara ett stöd för ungdomarna i regelbundna gemensamma träffar med
elevråden från högstadieskolorna och gymnasieskolan.

Ungdomssamordnaren skall också säkerställa att regelbundna mötena
mellan politiken och ungdomar kommer till stånd.
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Ungdomssamordnaren skall också få till uppgift att tillsammans med
elevråden studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner
och i förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för
detta i Örkelljunga (Ungdomsråd).

I uppdraget ligger planeringsarbete, kontakter med politiken, möten
med och stöd till elevråden, samt studiebesök och utredningsarbete
tillsammans med ungdomarna för att skapa en utvecklad modell för
ungdomsinflytande i Örkelljunga.

Enligt undertecknads bedömning skulle det fordras en dags arbete i
veckan för att med framgång klara uppdraget. Detta motsvarar 0,20
tjänst.

Att verka för barn och ungdomars rättighet till inflytande och
delaktighet är en övergripande skyldighet för samtliga nämnder,
förvaltningar och enheter i kommunen. På vilken förvaltning/enhet
eller under vilken nämnd en ungdomssamordnare skall placeras måste
därför diskuteras. Viktigt är självklart att uppdraget ges till någon som
har kompetens och lämplighet för detta och att den personen också
erhåller den tid som krävs för uppdraget.

Kostnaden för 0,20 tjänst uppskattas till ca 100 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bordlägga ärendet.

Protokollsanteckning i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet har noterat att intentionerna i motionen om ett
ungdomsråd i Örkelljunga är mycket bra. Ärendet kräver däremot
ytterligare utredningar hur organisationen skall se ut. Arbetsutskottet
noterar även att Gunnar Schmidt i sitt yttrande framfört att
Ungdomssamordnaren bör få till uppgift att tillsammans med elevråden
studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner och i
förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för detta i
Örkelljunga (Ungdomsråd). Arbetsutskottet anser således att det inte är
möjligt att inrätta ett ungdomsråd enligt motionen utan utredning.
Några av de frågor som belyses i motionen är inte relevanta.
Utbildningsnämnden föreslås erhålla ett anslag på 50.000 kronor i
tilläggsbudget 1, 2016, drift. Anslaget skall användas för anställning av
en ungdomssamordnare, som i samråd med elevråden/elevkåren, på
utbildningsnämndens uppdrag genomför en utredning i ärendet.
Rapporten skall vara klar i januari 2017. Först efter utredning ska

13(18)



Sammanträdesprotokoll 2016-05-19
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

kommunstyrelsen slutligen besluta om kommunen ska ha någon form
av ungdomsråd. Motionen föreslås därmed avslås.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att som svar på motionen översända utbildningsnämndens yttrande

och arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt
att motionen därmed avslås.

Kommunstyrelsen har även beslutat- under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut -
att bevilja utbildningsnämnden 50.000 kronor för utredning

om förutsättningarna kring inrättande av ungdomsråd i
Örkelljunga, samt

att motsvarande kostnad täcks i Tilläggsbudget 1, drift,
för 2016

Kommunfullmäktige har beslutat
att som svar på motionen översända utbildningsnämndens yttrande

och arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt
att motionen därmed avslås.

Noteras därmed att kommunstyrelsen har beslutat
att bevilja utbildningsnämnden 50.000 kronor för utredning

om förutsättningarna kring inrättande av ungdomsråd i
Örkelljunga, samt

att motsvarande kostnad täcks i Tilläggsbudget 1, drift,
för 2016

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-04-07, § 43.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-07 - UN § 43

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att titta över vem som kan
genomföra utredningen och återkomma på arbetsutskottets
sammanträde i augusti.

____________

Expedieras till:
UNAU 2016-08-25
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Sammanträdesprotokoll 2016-05-19
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 39 UBF.2016.137 610

Ordförandeuppdrag från Theresa Lindahl ang. SKL:s
Öppna jämförelser grundskola

Utbildningsnämndens ordförande Theresa Lindahl (M) har gett
utbildningsförvaltningen i uppdrag att analysera Örkelljunga kommuns
resultat i SKL:s Öppna jämförelser grundskola 2016.

Förvaltningsstrategen presenterar början till analys.

Beslutsunderlag
Ordförandeuppdrag från T.L. ang. statistik från SKL

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att förvaltningen ska återkomma med en fördjupad redovisning
samt med förslag till eventuella åtgärder till arbetsutskottets
sammanträde 2016-06-16.

____________

Expedieras till:
UNAU 2016-06-16
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Sammanträdesprotokoll 2016-05-19
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 40 UBF.2015.189 622

Kostpolicy för Örkelljunga kommun

Kostchef Roland Renteria, som föredrar ärendet, har utarbetat ett
förslag till kostpolicy för hela måltidsverksamheten i Örkelljunga
kommun.

Förslaget till kostpolicy följer Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens
regler och riktlinjer.

Kostchefen poängterar att av de över 30 olika kostpolicys han har
studerat är Örkelljunga kommun unik med önskekost till barn med
särskilda behov.

Anneli Eskilandersson (SD) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Förslag till kostpolicy för Örkelljunga kommun

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna kostpolicyn.

Anneli Eskilandersson (SD) deltar inte i beslutet.
____________

Expedieras till:
UN 2016-06-02
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Sammanträdesprotokoll 2016-05-19
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 41 UBF.2016.4 609

Kurser och konferenser

Utbildningschefen lämnar ut material till arbetsutskottets ledamöter om
en seminarieserie hos Kommunförbundet Skåne. Hon föreslår att
arbetsutskottet går på två av de fyra seminarierna.
____________

17(18)



Sammanträdesprotokoll 2016-05-19
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 42 UBF.2016.6 609

Aktuell information

Aktuella rekryteringar - rektor på Kungsskolan, Per Werger och
utbildningschefen informerar.

Dom från förvaltningsrätten - upphandling av skolskjuts.

Dom från förvaltningsrätten - grundbelopp, controller Leif Persson
informerar.

Barngruppernas storlek - utbildningschefen informerar

KF § 63 - Årsredovisning 2015 Örkelljunga kommun

KS § 76 - Förflyttning av SFI-verksamheten till andra lokaler

SKL Cirkulär 16:25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om
registerkontroll i arbetslivet

Kenny Lärkevie (C) informerar om samrådsmöte på Beringskolan som
han deltagit i. Ämnen som togs upp var bland annat
trygghetsvandringar samt att orienteringsdagen var välplanerad.

Medföljande handlingar
KF § 63 - Årsredovisning 2015 Örkelljunga kommun
KS § 76 - Förflyttning av SFI-verksamheten till andra lokaler
SKL cirkulär 16:25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om
registerkontroll i arbetslivet.pdf
____________
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