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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/3 

§ 144 Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 

Kommunstyrelsen 
BUN 2020/464. Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun 2020. 
 
BUN 2020/465. Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående 
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning 
delegationshantering i Tidaholms kommun. 
 
BUN 2020/466. Beslut om handlingsplan utifrån arbetsmiljöverkets 
anmärkningar. 
 
BUN 2020/467. Beslut om godkännande av slutrapport Heltid en rättighet 
– deltid en möjlighet. 
 
BUN 2020/484. Beslut om kommunens klimatlöften – Klimat 2030. 
 
BUN 2020/485. Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari-oktober 2020. 
 
Skolinspektionen 
BUN 2020/470. Beslut från Skolinspektionen gällande anmälan mot 
Hellidsskolan i Tidaholms kommun. Skolinspektionen beslutar att inte 
pröva ärendet då eleven inte går kvar vid den anmälda verksamheten. 

 
BUN 2020/461. Begäran om yttrande avseende anmälan om kränkande 
behandling vid Rosenbergsskolan. 

 
Barn- och elevombudet 
BUN 2020/159. Beslut från barn- och elevombudet att inte framställa ett 
skadeståndsanspråk mot huvudmannen. 

 
Polismyndigheten 
BUN 2020/462. Polisanmälan om skadegörelse på Hellidsskolan. 
Fönsterrutor krossade.  

 
BUN 2020/474. Polisanmälan om stöld av ved vid förskolan 
Skogsnallarna.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

BUN 2020/475. Polisanmälan om skadegörelse av högtalare och lykta på 
bil vid Forsenskolan. Polismyndigheten meddelar att förundersökning inte 
inleds. 

 
BUN 2020/479. Polisanmälan om stöld av undervisningsmaterial på El- 
och energiprogrammet på Rudbecksgymnasiet. 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2020-12-02.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/30 

§ 145 Information om delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2020-11-02 7.4  BUN 2020/39 Rektor  
 

2020-11-04 13.3  
Id nr 194427 
Id nr 194591 
Id nr 194598 

Skolchef 
 

2020-11-04 12.1  BUN 2020/449 Trafikansvarig  
2020-11-04 12.1  BUN 2020/454 Trafikansvarig  

2020-11-05 7.17  BUN 2020/463 Rektor  
 

2020-11-05 13.3  Id nr 195153 Skolchef 
 

2020-11-09 13.3  Id nr 195833 Skolchef 
 

2020-11-09 12.1  BUN 2020/459 Trafikansvarig  

2020-11-11 13.3  Id nr 196456 Skolchef 
 

2020-11-12 13.3  Id nr 196795 Skolchef 
 

2020-11-16 7.4  BUN 2020/39 Rektor  
 

2020-11-17 13.3  Id nr 197507 Skolchef 
 

2020-11-18 13.3  
Id nr 197853 
Id nr 197870 
Id nr 197877 

Skolchef 
 

2020-11-19 13.3  Id nr 198223 
Id nr 198250 

Skolchef 
 

2020-11-20 13.3  
Id nr 198511 
Id nr 198606 
Id nr 198610 

Skolchef 
 

2020-11-20 1.1  BUN 2020/472 Ordförande  

2020-11-23 13.3  Id nr 198908 Skolchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

2020-11-24 13.3  Id nr 199014 Skolchef 
 

2020-11-25 13.3  Id nr 199419 
Id nr 199502 

Skolchef 
 

2020-11-25 12.1  

BUN 2020/430 
BUN 2020/431 
BUN 2020/441 
BUN 2020/442 

Trafikansvarig  

2020-11-26 13.3  Id nr 199715 Skolchef 
 

2020-11-26 7.4  BUN 2020/39 Rektor  
 

2020-11-27 13.3  Id nr 199838 Skolchef 
 

2020-11-30 7.9  BUN 2020/483 Rektor  
 

2020-11-30 1.1  BUN 2020/482 Vice 
ordförande  

2020-12-01 13.3  Id nr 200226 Skolchef 
 

2020-12-01 7.9  BUN 2020/483 Rektor  
 

2020-12-03 1.1  BUN 2020/487 Vice 
ordförande  

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2020-12-03.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/129 

§ 146 Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 
samt nuläge 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/64 

§ 147 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om ekonomisk uppföljning per 
2020-11-30. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Helårsprognos – november 2020, barn- och utbildningsnämnden. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut §97/2020, 

”Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning”, 2020-11-
26   

 Tjänsteskrivelse ”Månadsuppföljning november 2020”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2020-11-17.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/237 

§ 148 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårutfall 2020 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2020 

”Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 2020-11-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2020-11-18. 
 Bilaga 1, Redovisning riktade statsbidrag november 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/434 

§ 149 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- 
och utbildningsnämnden för år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Presentation av förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden år 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2020 

”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2021”, 2020-11-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2021”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2020-11-17.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/99 

§ 150 Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om förslag till placering av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm. 
 
Barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att lämna synpunkter på tilltänkt 
placering. Skolchefen tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 100/2020 

”Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm”, 2020-11-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om tillskapande av ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2020-11-16. 

 Grundkarta 2020-09-16. 
 Förslag 2020-09-16. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om 

tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 
2020-06-09.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/239 

§ 151 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade 
beslut 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av 
beslut som fattats av nämnden det andra halvåret 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 101/2020 

”Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut 2020”, 
2020-11-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens fattade beslut ht 
2020”, skolchef Anneli Alm, 2020-11-17.

13



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/426 

§ 152 Information om utbildningskostnader gymnasieskolan i 
Skaraborg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställs prislista för gymnasieutbildningarna i Skaraborg enligt 
gällande samverkansavtal. Den gemensamma prislistan reglerar den 
interkommunala ersättningen (IKE). 
 
En arbetsgrupp ur skolchefsnätverket har arbetat med att se över Skaraborgs 
prismodell. Arbetsgruppen har tagit fram en modell för ett långsiktigt och 
hållbart sätt att i samverkan reglera prissättning för gymnasieutbildningarna i 
Skaraborg. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 102/2020 

”Information om utbildningskostnader gymnasieskolan i Skaraborg”, 
2020-11-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om utbildningskostnader gymnasieskolan 
i Skaraborg”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2020-11-16. 

 Protokollsutdrag § 60 ”Beslut om förslag till prislista för 
gymnasieskolan i Skaraborg”, Skaraborgs Kommunalförbund. 

 Bilaga ”Gymnasiekostnader utbildning Skaraborg”, 2020-09-11.

14



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/451 

§ 153 Beslut om samverkansavtal gällande Samhällsorientering 
Skaraborg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta samverkansavtal 
gällande Samhällsorientering Skaraborg för avtalsperioden 2021-01-
01-2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda 
samhällsorientering i enlighet med Lag (2017:584) om ansvar för 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning 
(2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
 
Målsättningen är att genom samverkan i Skaraborg erbjuda en kvalitativ och 
kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstadgade kraven.  
 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att anta samverkansavtal gällande Samhällsorientering 
Skaraborg för avtalsperioden 2021-01-01-2022-12-31. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg för 
avtalsperioden 2021-01-01-2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 103/2020 

Beslut om samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg, 
2020-11-26 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal gällande 
Samhällsorientering Skaraborg”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2020-11-16. 

 Protokollsutdrag § 84 ”Samverkansavtal gällande Samhällsorientering 
Skaraborg”, Skaraborgs Kommunalförbund. 

 Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg, 2021–
2022. 

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/452 

§ 154 Beslut om samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i 
Skaraborg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Samverkansavtal för 
kommunal vuxenutbildning i Skaraborg för avtalsperioden 2021-2024 
samt bilaga 1 (Ekonomiska villkor och förutsättningar) och bilaga 2 
(Kvalitetsuppföljning).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna i Skaraborg samverkar kring vuxenutbildning och 
samverkansavtalet har nu reviderats. Ny avtalsperiod är 2021-2024 (bilagorna 
gäller bara två år). 
 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att anta samverkansavtal för kommunal 
vuxenutbildning i Skaraborg inklusive bilagor. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg för 
avtalsperioden 2021-2024 samt bilaga 1 (Ekonomiska villkor och 
förutsättningar) och bilaga 2 (Kvalitetsuppföljning).  

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 104/2020 

Beslut om samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg, 
2020-11-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal för kommunal 
vuxenutbildning i Skaraborg”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2020-
11-16. 

 Protokollsutdrag § 83 ”Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning 
i Skaraborg”, Skaraborgs Kommunalförbund. 

 Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg, 2021-
2024. 

 Bilaga 1, Ekonomiska villkor och förutsättningar. 
 Bilaga 2, Kvalitetsuppföljning. 

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund

16



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/1 

§ 155 Information från skolchef 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Nulägesrapport med anledning av covid-19.  
- Barn i förskola och grundskola ska stanna hemma om det finns 
bekräftad covid-19 i hemmet. 
- Kit med skyddsmaterial finns på varje enhet. 
- Fjärr- och distansundervisning för eleverna på Rudbecksgymnasiet 
fram till 2020-01-06. Även Hellidsskolan bör delvis ges fjärr- och 
distansundervisning under en begränsad period. 
- De elever som får fjärr- och distansundervisning erbjuds skollunch. 

o Stökigt kring vissa elevgrupper. Det pågår ett intensivt arbete med 
dessa grupper och ett nära samarbete med bland andra 
Polismyndigheten och Samhällsskydd mellersta Skaraborg. 

o Personuppgiftsincident och informationssäkerhetsincident gällande 
Hökensåsskolan (numera Hellidsskolan). 

o Redovisning av statistik kring ärenden om kränkande behandling under 
höstterminen 2020. 
 

o Ida Davidsson (M) framför att hänsyn bör tas till tidsåtgång för elever 
att hämta sin skollunch då de har fjärr- och distansundervisning samt 
att headset är ett användbart hjälpmedel för eleverna. Skolchefen tar 
med sig synpunkterna. 

o Marika Lund (SD) frågar hur information angående covid-19 går ut till 
personal i verksamheten. Skolchefen berättar på vilka sätt personalen 
får informationen. 

o Georgos Moschos (S) frågar om rektorsgruppen enbart har digitala 
möten. Skolchefen bekräftar detta.  

o Elisabeth Alfredsson (M) frågar om det är möjligt för elever med fjärr- 
och distansundervisning att till synes vara närvarande trots att de inte 
är vid sin skärm. Skolchefen meddelar att så kan ske men att 
undervisningen får läggas upp på lämpligt sätt som förhindrar detta. 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2020-12-03. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/2 

§ 156 Information från ordförande 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Några ämnen som behandlades på kommunstyrelsens senaste möte, 
däribland ungdomsarbetslöshet och ekonomiskt nuläge i kommunen.  

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2020-11-26.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/491 

§ 157 Beslut om delvis fjärr- och distansundervisning på 
Hellidsskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delvis hålla Hellidsskolan 
stängd mellan den 14 december till den 18 december 2020.  

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att årskurs 7 och årskurs 8 på 
Hellidsskolan växelvis ska få fjärr- och distansundervisning mellan den 
14 december till den 18 december 2020. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omedelbart justera 
paragrafen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån rådande situation kring covid-19 har många ur personalgruppen på 
Hellidsskolan hållt sig hemma med förkylningssymtom (ej positiva i covid-19). 
Detta har medfört vikarier och en ansträngd situation på skolan, förutom 
arbetsmiljön påverkas också kvalitén på undervisningen negativt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen att fjärr- och 
distansundervisning bör införas under en begränsad period för att 
grundskolans elever ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt 
skollagen (2010:800). 
 
Beslutet om fjärr- och distansundervisning bör omfatta årskurs 7 och årskurs 8 
som växelvis får undervisning på skolan respektive fjärr- och 
distansundervisning, varannan dag under perioden. Årskurs 9 föreslås ha 
undervisning på plats på Hellidsskolan som vanligt. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att delvis 
hålla Hellidsskolan stängd mellan den 14 december till den 18 
december 2020.  

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
årskurs 7 och årskurs 8 på Hellidsskolan växelvis ska få fjärr- och 
distansundervisning mellan den 14 december till den 18 december 
2020. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
omedelbart justera paragrafen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delvis fjärr- och distansundervisning på 

Hellidsskolan”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2020-12-09.
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