
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Plats och tid Storasjö, Åseda, tisdagen den 4 maj 2021 kl 09:50-10:32 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 
Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 
Anders Ljungkvist (-), deltar på distans 
Peter Danielsson (S), deltar på distans 
Ingrid Hugosson (C), deltar på distans 

Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef  
Silja Savela, ekonomichef, deltar på distans 
Nathalie Gunnarsson, nämndsekreterare  
Therese Petersson, redovisningsekonom, deltar på distans § 55 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, torsdagen den 6 maj 2021 klockan 11:00  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 53-64 
 Nathalie Gunnarsson  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2021-05-06 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2021-05-28 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Nathalie Gunnarsson  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Ärendelista 
§ 53 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordningen .......................................................................... 3 
§ 54 Dnr 2021-000002 

Val av justerare ................................................................................................... 4 
§ 55 Dnr 2021-000218 

Granskning av intern kontroll avseende redovisning ........................................... 5 
§ 56 Dnr 2021-000215 

Granskning av årsredovisning 2020 .................................................................... 6 
§ 57 Dnr 2021-000209 

Uppföljning av det kommunala ändamålet för helägda kommunala 
bolag 2020 .......................................................................................................... 7 

§ 58 Dnr 2021-000132 
Kommunassurans styrelses uttalande om dess verksamhet 2020 ...................... 9 

§ 59 Dnr 2021-000155 
Trafikupphandling 2025 ..................................................................................... 10 

§ 60 Dnr 2020-000394 
Översyn av målstyrningen ................................................................................. 11 

§ 61 Dnr 2021-000207 
Förstudie gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsterna ..................... 12 

§ 62 Dnr 2019-000417 
Utredning om alternativa driftsformer av kommunal verksamhet ....................... 14 

§ 63 Dnr 2021-000045 
Översiktsplan Uppvidinge kommun ................................................................... 15 

§ 64 Dnr 2020-000259 
Föra över Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen från 
samhällsserviceförvaltningen ............................................................................ 17 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 53 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.                         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna 
dagordningen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                  

     

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 54 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Peter Danielssons (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                  
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§ 55 Dnr 2021-000218  

Granskning av intern kontroll avseende redovisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde i 
juni redogöra vilka åtgärder som förvaltningen avser att vidta för att 
åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsens interna kontroll avseende redovisningen är tillräcklig. I 
bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning.  

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast den 18:e juni 2021 
där styrelsen redovisar vad den avser att göra för att åtgärda de 
påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Missiv från revisionen, intern kontroll redovisningen 

Revisionsrapport, granskning av intern kontroll avseende redovisning 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-04-16  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Kommunchef   
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§ 56 Dnr 2021-000215  

Granskning av årsredovisning 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen notera 
informationen.             

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens årsredovisning för år 2020. Syftet med granskningen är att ge 
kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har 
beslutat.  Revisorerna har lämnat en skriftlig granskningsrapport, där 
bedömning av ovanstående görs. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
revisorerna bedömer att: 

• årsredovisningen är upprättad enligt lagens krav och god 
redovisningssed 

• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande  

• årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet 

• verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges 
övergripande mål för verksamheten 

I den kommunala organisationen finns en medvetenhet om bristerna 
avseende måluppfyllelsen. Utvärdering av målstyrningsmodellen pågår.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2020 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-04-16  
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Ekonomichef   
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§ 57 Dnr 2021-000209  

Uppföljning av det kommunala ändamålet för helägda 
kommunala bolag 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 
redovisningen av 2020 års verksamhet i de kommunala bolagen och 
konstaterar att den verksamhet som bedrivits i AB Uppvidingehus och 
UppCom AB har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.              

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 
kommunallagen. Enligt kommunallagen (6 kap 9 §) ska kommunstyrelsen i 
årliga beslut för varje aktiebolag (som avses i 10 kap 2 §) pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

De aktiebolag som omfattas av prövningen är de av Uppvidinge kommun 
helägda bolagen AB Uppvidingehus och UppCom AB.  

Båda bolagens styrelse har inkommit med redovisning om hur bolagens 
verksamhet under 2020 utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. Av 
redovisningarna framgår att den verksamhet som bedrivits i AB 
Uppvidingehus AB och UppCom AB har varit förenlig med de fastställda 
kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.              

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-04-16 
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Protokollsutdrag UppCom 2021-04-12 § 11 Bolagsrapport med underlag, 
2021-04-12 

Bolagsrapport för AB Uppvidingehus, 2021-03-25 

AB Uppvidingehus sammanträdesprotokoll 2021-03-10, 2021-03-25  

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Ekonomichef 

UppCom AB 

AB Uppvidingehus   
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§ 58 Dnr 2021-000132  

Kommunassurans styrelses uttalande om dess 
verksamhet 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 
redovisningen av 2020 års verksamhet i det delägda aktiebolaget 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.           

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 
kommunallagen. Enligt kommunallagen (6 kap 9 §) ska kommunstyrelsen i 
årliga beslut för varje aktiebolag (som avses i 10 kap 2 §) pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Aktiebolaget Kommunassurans Syd Försäkring AB omfattas av prövningen. 
Bolagets styrelse har inkommit med redovisning om hur bolagets 
verksamhet under 2020 utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. Av 
redovisningen framgår att den verksamhet som bedrivits har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.               

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2021-04-16 

Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s uttalande om 
verksamheten 2020, 2021-02-05  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB     
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§ 59 Dnr 2021-000155  

Trafikupphandling 2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

• Godkänna informationen och överlämna informationen till 
kommunstyrelsen.  

• Föreslå kommunstyrelsen att avse delta i Trafikupphandlingen 2025 
men att ta slutgiltig ställning om deltagande när avtal inkommit.  

• Översända ärendet till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för förberedelse av val av ledamot och 
ersättare till politiska styrgrupper och tjänstemannagrupper för 
skolskjuts och serviceresor.             

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg har fattat beslut om att fortsätta erbjuda länets 
kommuner upphandling och samordning av skolskjutstrafik samt 
upphandling, samordning av resor och myndighetsutövning avseende 
färdtjänst och riksfärdtjänst från 1 juli 2025. En inbjudan har därför kommit 
från Regionen att deltaga.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Trafiknämnden Kronoberg 2021-02-10 § 8 
Trafikupphandling 2025, inkom 2021-02-17  

 Information om erbjudande om upphandling och samordning av skolskjuts 
och färdtjänst, inkom 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Upphandlare   
Socialförvaltningen  
Barn- och utbildningsförvaltningen    
    



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 60 Dnr 2020-000394  

Översyn av målstyrningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förlänga 
uppdraget om översyn av målstyrningen.  

Återrapportering av uppdraget till kommunstyrelsen sker senast i augusti 
2021.           

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 september 2020 § 194 gav kommunstyrelsen gav 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av 
målstyrningen och återrapportera denna senast mars 2021. Det är 
förvaltningens bedömning att uppdraget kräver ytterligare tid.  

Konsekvenser 
Inga särskilda konsekvenser förutspås i samband med förlängningen av 
uppdraget.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förlänga 
uppdraget om översyn av målstyrningen.  

Återrapportering av uppdraget till kommunstyrelsen sker senast i augusti 
2021.  

Beslutet skickas till  
Utvecklingsstrateg    
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§ 61 Dnr 2021-000207  

Förstudie gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänsterna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen i Uppvidinge 
kommun besluta  

• Att genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna 
för kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, 
Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge att bilda ett 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst från och med 
2023-01-01. 

• Förstudien utredningen ska belysa förutsättningarna för att stärka 
räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten, 
förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete, utbildning 
och fortbildning i verksamheten, kostnadseffektivisera 
verksamheten, framtida kompetensförsörjning och karriärvägar för 
medarbetare. 

• Ansvaret för genomförande av förstudien läggs på Ronneby 
kommun. Arbete genomförs i samråd och dialog med övriga 
kommuner som också åtar sig, att utefter behov, bidra med underlag 
med mera till förstudien.                

Sammanfattning av ärendet 
Idag är räddningstjänst för Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns 
kommuner organiserat i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge, Ronneby och Karlskrona kommun i Räddningstjänsten Östra 
Blekinge samt Uppvidinge, Lessebo och Tingsryds kommun i 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.  

Möten med kommunstyrelsens ordförande i dessa kommuner har 
utmynnat i förslag att genomföra en förstudie med syfte att belysa 
förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 
med inriktningen att ett sådant kommunalförbund i så fall skulle kunna 
bildas från och med nästa mandatperiod dvs från 2023-01-01. 

Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst 
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• stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra 
uthålligheten,  

• förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  

• förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i 
verksamheten,  

• kostnadseffektivisera verksamheten, 

• säkra framtida kompetensförsörjning och  

• skapa karriärvägar för medarbetare. 

Uppdragsbeskrivning, förstudiestruktur och tidplan tas fram av Ronneby 
kommun och kommuniceras med härför aktuella kommuner och 
kommunalförbund för räddningstjänst. 

Konsekvenser 
Förstudien har inga konsekvenser.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Protokollsutdrag RÖK 2021-03-19 § 12 Förfrågan om förstudie kring 
kommunalförbund, inkom 2021-03-29  

Beslutet skickas till 
Sölvesborg kommun 

Olofström kommun 

Karlshamn kommun 

Ronneby kommun 

Karlskrona kommun  

Tingsryd kommun  

Lessebo kommun     
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§ 62 Dnr 2019-000417  

Utredning om alternativa driftsformer av kommunal 
verksamhet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna utredningen.           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog den 30 juli 2019 § 95 att kommunstyrelsen 
initierar en utredning om alternativa driftsformer av kommunal verksamhet 
att jämföras med drift i egen regi med beaktande av ekonomi, kvalitet och 
driftssäkerhet. Utredningen ämnades att presenteras inför budgetprocessen 
under 2020.  

Utredningen har belyst de tre aspekterna i två verksamhetsområden där två 
driftsformer finns. De två verksamhetsområdena som granskats är förskola 
och äldreboenden. De två driftsformerna som har beaktats är drift i 
kommunal regi och drift i privat regi.   

Konsekvenser 
Förslaget till beslut har inga direkta konsekvenser.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95 

Utredning om alternativa driftsformer 2021-04-27 

Beslutet skickas till 
Kommunchef   
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§ 63 Dnr 2021-000045  

Översiktsplan Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa antalet politiska 
representanter i den politiska styrgruppen till 5 personer och att 
mandatfördelningen i den politiska styrgruppen blir följande:  

• Socialdemokraterna 2 mandat  

• Centerpartiet 1 mandat  

• Moderaterna 1 mandat  

• Sverigedemokraterna 1 mandat           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 2021 § 116 att val till styrgrupp 
skulle återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för fastställelse av 
antal politiska representanter i den politiska styrgruppen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska återkomma till kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde med ett beslut om antalet politiska 
representanter som ska ingå i den politiska styrgruppen.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att fastställa antalet politiska representanter i 
den politiska styrgruppen till 5 personer och att mandatfördelningen i den 
politiska styrgruppen blir följande:  

• Socialdemokraterna 2 mandat  

• Centerpartiet 1 mandat  

• Moderaterna 1 mandat  

• Sverigedemokraterna 1 mandat    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så.           
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-15 

Protokollsutdrag KS 2021-04-20 § 116 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Planerare    
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§ 64 Dnr 2020-000259  

Föra över Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen 
från samhällsserviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Ge kommunledningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen 
i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för överflytt för etablerings- 
och arbetsmarknadsavdelningen från samhällsserviceförvaltningen 
till barn- och utbildningsförvaltningen. 

• Inhämta yttrande från barn- och utbildningsnämnden om 
ställningstagandet.              

Sammanfattning av ärendet 
Då socialnämnden hanterat frågan på nämndens sammanträde den 13 april 
år 2021, § 51, om förvaltningstillhörighet för etablerings- och 
arbetsmarknadsavdelningen på ett felaktigt sätt så behöver 
kommunstyrelsens arbetsutskott tydliggöra ansvarsfrågan inför beslut i 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens presidie upplever att etablerings- och 
arbetsmarknadsfrågor är tydligast kopplade till utveckling och lärande. 
Därav vill man granska möjligheterna för lokalisering av 
huvudmannaskapet för avdelningen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) yrkar på  

• att Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen, i enlighet med 
utredningens rekommendationer, flyttas över till 
Socialförvaltningen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar och vi 
ser vikten av att Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen tillhör 
samma avdelning. 

• att socialnämnden tillförs ökad budgetram för att täcka de kostnader 
som övertagandet medför. 

• att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 21 oktober 2020 
§225, invänta utredningen av den politiska organisationen.     
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Beslutsgång 
Ordförande beskriver beslutsgången och ställer förslagen mot varandra. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med presidiets förslag till beslut.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 
enlighet med Ingrid Hugossons (C) yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i 
enlighet med presidiets förslag till beslut.                

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2021-04-26 

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-04-13 § 51 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Samhällsservicechef 

Barn- och utbildningsnämnden   
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