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Bun § 88

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av barn- och
utbildningsnämndens ärendelista 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan efter följande
förändringar:

Justerandes sign

-

Ärende Utredning om Kulturskolan skall lämna Gula paviljongen
(BUN 2017/107) lyfter ur för att istället tas upp på nämnden 201709-19. Ärendet berörs dock i detta protokoll under
Lokalförsörjningsstrategin § 90 och under Informationer § 91.

-

Tillsyn enskilt drivna verksamheter 2016-2017 (BUN 2017/098) lyfts
ur och tas på nämnden 2017-10-10.

Utdragsbestyrkande
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2017-08-29
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 89

Dnr 2017-000002

Barnkonventionen 2017
Barn- och utbildningsnämnden samtalar kring artikel 19: Varje barn har rätt
att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller
utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 90

Dnr 2017-000088

Lokalförsörjningsstrategi
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att
prioritera om medel för planerat underhåll (enligt SABY´s
underhållsplan) från Gula paviljongen till Droppens förskola i Ytterån.
Medlen används för verksamhetsanpassningar som syftar till att kunna
placera fler barn vid Droppens förskola. Avdelningar på Faxgärdets
förskola i Nälden kan då frigöras för att istället nyttjas för förskoleklass
och fritidshem vid Näldens skola. Åtgärderna prioriteras så att ovan
tillgängliga medel, 975 tkr räcker.
2. Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag, från
Kommunstyrelsen, vid eventuella merkostnader och för att finna en ny
lokal och verksamhetsanpassa den för att rymma Kulturskolans
verksamhet som idag inryms i Gula paviljongen.
3. Barn- och utbildningsnämnden begär att Kommunstyrelsen tar fram ett
långsiktigt och strategisk plan för att hitta lösningar för nedanstående
områden i Krokoms kommun.

Bakgrund
I Barn- och utbildningsnämnden antogs under våren 2017 en strategi för
lokalförsörjning inom Barn- och Utbildningsförvaltningen. Kopplat till
strategin togs sedan en åtgärdsplan för lokalförsörjning fram. I åtgärdsplanen
hade Barn- och utbildningsnämnden att ta ställning till två olika alternativ
varav Barn- och utbildningsnämnden beslutade att gå vidare med alternativ
två (bibehållen skol-förskolsstruktur). Beslutspunkter 13/6 2017 (BUN §75):

Justerandes sign

1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lyfta ur dokumentet i sin
helhet men att gå vidare med alternativ två för att prissätta och slutföra
dokumentet till nämnden den 29 augusti.

2.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att presidiet får i uppdrag att
skyndsamt tillsammans med SABY och BOM bilda en styrgrupp för att
arbeta fram en lösning för Näldenskolan och tidsplan för övriga
områden i lokalstrategi.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 90 (forts.)
Dnr 2017-000088
På barn- och utbildningsnämndens presidium 15 augusti bjöds
Samhällsbyggnadsförvaltningens och Bygg- och miljös ordförande in för att
diskutera hur man gemensamt skall arbeta med aktuella lokalfrågor. Gruppen
kunde inte enas och valde då att skicka frågan, via nämnden, vidare till
kommunstyrelsen.
De områden som beslutspunkt 2 i detta protokoll syftar till:
Nälden
För att tillgodose en god lärandemiljö vid Näldenskolan behöver antalet
grupprumsmöjligheter ses över i syfte att säkerställa till hemvist. Beroende
på strategiska vägval i skolområdet påverkas kostnaden. Besluten påverkar
förskoleorganisationen i området i större eller mindre omfattning.
Rödön
Exploateringarna på Rödön gör att antalet elever vid Rödöns skola kommer
att öka inom en 2-3-årsperiod. En utredning med beslut om vägval för att
möta behoven behöver göras. Vägvalen påverkar besluten för
förskoleorganisationen.
Dvärsätt
Skolsituationen i Dvärsätt behöver ses över för att rymma alla elever de
kommande åren. En möjlig väg är att växa in i Dungens förskola vilket då
påverkar förskoleorganisationen i Dvärsätt.
Ås
Ås skola behöver utredas i en egen utredning för att bäst tillgodose behoven
i relation till exploateringar. Detta påverkar besluten för
förskoleorganisationen.
Skolorna i Krokom
Kvarnbacksskolan behöver verksamhetsanpassas för att rymma antalet
elever framöver. En översyn av skolorna i Krokom (Hissmo-, Kvarnback och
Nyhedens skola) bör göras för att säkerställa att behoven tillgodoses på
bästa sätt. Detta kan påverka förskolornas organisation.
Änge
Änge skola behöver verksamhetsanpassas för att utveckla lärandemiljön.
Detta behöver utredas i en egen utredning.

Justerandes sign
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§ 90 (forts.)

Dnr 2017-000088

Underlag för beslut
Planerat underhåll 2017-2019 – Arbetshandling
ÅTGÄRDSPLAN för Strategi för Lokalförsörjning för Barn och
Utbildnings-förvaltningens med plan för 2018-2019-2020
Strategi avseende lokalförsörjning för Barn- och Utbildningsförvaltningen,
rev. 2020
Protokollsutdrag BUN § 75, 2017-06-13, Barn- och utbildningsnämnden
Kopia till
Sammhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola

Justerandes sign
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Bun § 91

Dnr 2017-000003

Informationer 2017
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
-

Extra nämndsmöte 19 september kl. 13-15 för att slutföra arbetet med
detaljbudget för 2018.

-

Behörigheten hos pedagogerna inför läsåret är bra i jämfört med
övriga länet. Krokoms kommun ligger på ca 85% behörighet.

-

Skolskjuts, många reaktioner har kommit Östersundsposten tillhanda
och de vill komma och göra en intervju med förvaltningschefen kring
det beslut som togs av BUN 13 juni (att avslå alla
dispensansökningar över 35.000kr).

-

Försök barnomsorg på obekväm arbetstid, startar upp med två barn i
Föllingeområdet under höstteminen 2017.

Stefan Konradsson, kulturskolechef
-

Utredning om Kulturskolan skall lämnar Gula paviljongen. Inget nytt
finns att rapporter. Utredningen måste vara klar till den 19 september,
då beslut om detaljbudget tas.

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
-

Hov skola har fått ny ventilation som hänger ner och delvis döljer
lamparmaturerna, så belysning är dålig. Detta kommer att åtgärdas på
höstlovet.

Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem

Justerandes sign

-

Lugn skolstart övergripande. Nälden hade avhopp av flera pedagoger,
samma vecka som skolan började, så där blev det snabba åtgärder
inför skolstarten, nu är läget mer stabilt och personalen är positiva
och energifyllda. Nälden är fortfarande prioriterade kring lokaler och
personal.

-

Förstelärarnas nya organisation har nu påbörjats men inte landat.

Utdragsbestyrkande
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Bun § 91 (forts.)

Justerandes sign

Dnr 2017-000003

-

Vi ligger bra till gällande behörighet. Musik är svårast att hitta
behöriga lärare till.

-

Av rektorstjänsterna är det i höst sex nya rektorer som skall
introduceras. Förvaltningen har startat ett mentorskap där de får stöd
av verksamhetschefer och förvaltningschef.

-

I höst startar ett pilotprojekt med integrationsenheten kring att få ut
nyanlända på arbetsmarknaden. Nälden har nu tre deltagare
(utbildade lärare i sitt hemland) som kommer att finnas med i
verksamheten tillsammans med befintlig personal. De har även en
handledare som kommer att finnas som stöd.

Utdragsbestyrkande
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Bun § 92

Dnr 2017-000089

Läsårstider 2019/2020 och 2020/2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna läsårstider för 2019/2020
och 2020/2021.

Bakgrund
Läsårstiderna är ett viktigt underlag för skolområdenas planering men också
för vissa externa aktörer, till exempel skolskjutsanordnare. Det är därför av
vikt att länets kommuner och gymnasieförbund samordnar tiderna.
Läsårstider för 2019/2020
Höstterminen

2019-08-22 – 2020-01-19 88 skoldagar

Vårterminen

2020-01-20 - 2020-06-12 90 skoldagar

Lovdagar 2019-2020
Höstlov

Vecka 44

5 dagar

Jullov

2019-12-19 – 2020-01-07 8 dagar

Sportlov

Vecka 10

5 dagar

Påsklov

Vecka 16

4 dagar

Lov Kr. H

2020-05-20 – 2020-05-22 2 dagar

_____
Läsårstider för läsåret 2020/2021
Höstterminen

2020-08-20 – 2021-01-17 87 skoldagar

Vårterminen

2021-01-18 – 2021-06-11 91 skoldagar

Lovdagar 2020-2021
Höstlov

Justerandes sign

Vecka 44

5 dagar

Utdragsbestyrkande
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Bun § 92 (forts.)

Dnr 2017-000089

Jullov

2020-12-21 – 2021-01-10 10 dagar

Sportlov

Vecka 10

5 dagar

Påsklov

Vecka 14

4 dagar

Lov Kr. H

2021-05-14 1 dag

Rörlig lovdag 2021-05-24*1 dag (rörlig lovdag i kronologisk ordning i
tabell)
*En studiedag är rörlig vilket innebär att den kan komma att flyttas i ett
senare skede då tiderna för nationella prov tillkännages av skolverket.

Kopia till
Trafikhandläggare
Barn- och utbildningschef
Handläggare barn- och utbildning
Verksamhetschef skola
Verksamhetschef förskola och fritidshem

Justerandes sign
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Bun § 93

Dnr 2017-000079

Mobiler på lektionstid
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att istället för att ta fram
riktlinjer för elevers användning av mobiler på lektionstid vidareutveckla
de årliga uppföljningarna om hur mobiler och digitala verktyg används
under lektionstid såväl av elever som av pedagoger med ökat fokus på de
frågor som nämnden är särskilt intresserade av.

Bakgrund
Efter barn- och utbildningsnämndens beslut om att avslå medborgarförslag
om WiFi i skolan på privata mobiler (dnr BUN 2017/034) följde en
diskussion om hur privata mobiler används på lektionstid. Diskussionen
ledde till en önskan om att förvaltningen skulle ta fram riktlinjer för
mobilanvändning under lektionstid.
Förvaltningen menar att när det gäller mobilanvändning på lektionstid så är
detta inte ens en rektorsfråga utan en pedagogfråga. Mobilanvändning kan se
olika ut beroende på pedagogens IT kompetens, klassens IT mognad och
ämnenas karaktär och därmed lämplighet för mobilanvändning eller ej.
Rektor har delegation på att införa ordningsregler på en skola avseende
mobilanvändning om så skulle behövas av ordningsskäl eller om mobiler är
ett störande moment i undervisningssituationer. Detta skall i sådana fall ske i
samråd med elever och pedagoger så att skolan bidrar till ett ökat lärande
och ansvarstagande hos eleverna. Centrala riktlinjer skulle med stor
sannolikhet inte få samma pedagogiska effekt.
Mobiltelefoner blir alltmera lika datorer och kan således användas som ett
digitalt hjälpmedel både när det gäller att söka information och som stöd för
elever med behov av särskilda läromedel. Krokoms kommun har i dagsläget
inte fullt ut ekonomiska möjligheter att förse skolorna med sådan IT
kapacitet, t.ex. nätverk eller olika typer av digitala hjälpmedel, som vore
önskvärt i en modern IT organisation. Staten har lagt förslag på en ny digital
strategi som höjer ribban kring digitala verktyg i skolan. Det som lärare och
rektorer behöver är pedagogisk fortbildning för att kunna ge eleverna en

Justerandes sign
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Bun § 93 (forts.)

Dnr 2017-000079

kvalitetsmässigt hög undervisning med stöd av digitala verktyg. Därutöver
behöver skolorna tillsammans med eleverna utveckla sin kompetens kring
sociala beteendemönster kopplat till internet och sociala medier. Detta är
viktigt för att främja positiva och stävja negativa beteendemönster både
under skol- och fritid.
Barn- och utbildningsnämnden skulle kanske ha glädje av en fördjupad
inblick i hur skolorna arbetar med digitala verktyg, hur man motverkar
eventuell negativ användning av mobiltelefoner och andra digitala verktyg
under lektionstid och vilken kompetens pedagogerna i kommunens skolor
har för att på bästa sätt kunna ge eleverna en god digital utveckling. Syftet
med en sådan kunskap skulle vara att kunna föra mera kvalitetsmässiga
dialoger med rektorerna kring skolornas digitala utveckling.

Kopia till
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem

Justerandes sign
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Bun § 94

Dnr 2017-000077

Medborgarförslag - Mer rörelse/idrott på Krokoms
kommuns skolenheter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen föreslår avslag på medborgarförslaget om att initiera en
satsning på mera rörelse/idrott under skoltid mot bakgrund att den
utredning som gjordes 2014 visar att en utökning av idrott/rörelse skulle
medföra väsentliga kostnader och påverka skolornas ramtider.

Bakgrund
Ett medborgarförslag där förslagställaren initierar en satsning på mer
rörelse/idrott under skoltid med syfte att öka elevers välmående och som en
effekt av detta ska eleverna kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre och
nå högre betyg.
Förvaltningen välkomnar medborgarförslaget som en mycket god tanke och
ställer sig fullt ut bakom idén om att ökad rörelse främjar både
välbefinnandet och kapaciteten för inlärning.
År 2014 beställdes en utredning om ”Fysiska aktiviteter i Krokoms
kommuns alla skolor”. Utredningen visade att om kommunfullmäktige
skulle ställa krav på utökad schemalagd fysisk aktivitet varje dag på skolan
krävs att ekonomiska resurser tilldelas för ökade personella kostnader samt
åtgärder såväl på inne- och utemiljön vid skolorna. Vissa resurser har sedan
utredningen gjordes tillförts för att utveckla skolgårdar bl.a. för att locka till
mera rörelse. Utredningen föranledde dock inga nya beslut för en ökning av
schemalagd fysisk aktivitet på skolorna.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2017 reviderat
grundskolornas timplan så att den fullt ut är anpassad till Skolverkets krav på
antal timmar per ämne. För att ekonomiskt klara de besparingskrav
förvaltningen har både inför 2017 och 2018 har de tidigare extra timmarna
som låg på idrott tagits bort då varje extra timme på olika ämnen blir en reell
kostnad som inte är ett krav. I dagsläget har förvaltningen således inte
ekonomi för att utöka antalet timmar i rörelse/idrott.

Justerandes sign
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Dnr 2017-000077

Underlag för beslut
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden kring besparingar 2017/18
Reviderad timplan för grundskolorna 170613
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola fritidshem

Kopia till
Förslagsställare
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Bun § 95

Dnr 2017-000076

Medborgarförslag - Bjud in Emerich Roth till en
föreläsning om rasism, i någon skola i kommunen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen föreslår avslag på medborgarförslaget mot bakgrund att
Emerich Roth, av åldersskäl, inte längre ger föreläsningar.

Bakgrund
Det har kommit in ett medborgarförslag där förslagställaren vill att
kommunen skall bjuda in Emerich Roth till en föreläsning om rasism till
någon av kommunens skolor.
Emerich Roth överlevde förintelsen och kom till Sverige 1950. Han är 93 år
och har rest runt på skolor i Sverige och givit föreläsningar för att vända våld
och rasism till tolerans och medmänsklighet. På hans hemsida finns många
olika uppslag genom filmer och litteratur samt ett stipendium som skolor kan
söka för att arbeta i Emerich Roths anda ute på skolorna.
Pedagoger ute i kommunens skolor uppmärksammar förintelsen och
mänskliga rättigheter på många olika sätt i undervisningen. Det är upp till
varje skola att avgöra huruvida man bjuder in externa föreläsare, söker
bidrag eller gör studiebesök för att fördjupa kunskaper i olika teman från år
till år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola fritidshem, 2017-08-29
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2017-04-27
Medborgarförslag, Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om rasism, i
någon skola i kommunen, Förslagställare, 2017-02-26
Kopia till
Förslagsställare

Justerandes sign
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Bun § 96

Dnr 2017-000097

Delårsrapport 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar delårsrapporten.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
2. Barn- och utbildningsförvaltningen begär ett tilläggsanslag på 2,3
miljoner från kommunstyrelsen för att täcka kostaderna inom
integrationsbudget 2017.

Bakgrund
Delårsrapporten ska förutom delårsbokslut, helårsprognos och ekonomisk
analys innehålla en kvalitetsuppföljning av kommunens RI-mål, nämndens
mål och en uppföljning av nämndernas arbete med att nå kommunens
övergripande mål. Dessutom ska första halvåret i korthet redovisas.
Budget för integration redovisar ett underskott på ca 2,3 miljoner för 2017.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2017, Kvalitetscontroller,
2017-08-24
Tjänsteutlåtande, Kvalitetscontroller, 2017-08-29
Kopia till
Kommunstyrelsen
Birgitta Lundgren, förvaltningschef
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola

Justerandes sign
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Budget 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta ytterligare diskussion i
respektive partigrupp och återkomma till nämnden på det extra insatta
mötet den 19 september.

Bakgrund
Totalt behöver förvaltningen minska ramen med 6.900.000 kr på 2018 års
budget. I nedanstående tabell ser ni troliga effekter av nämndens beslut. De
kursiverade är ej beslutade, utan ligger som förslag. Ytterliggare 3.900.000
kr behöver minskas för att budgeten skall gå ihop 2018.

Hörselpedagog
Språkstöd i förskolan & andra
åtgärder
Kulturskolan
Sammanslagning Kulturskolan
med Ösd
Bemaningspool
Skolskjuts Växelvisboende
Skolskjuts samordning sluttider
översyn
Fritidshemmens öppettider
Ändra nyckeltal från 7,63 lärare
per 100 elev till 7,58
Ändra nyckeltal för de enheter
som har mer än 40 elever, fth
Ändrade nyckeltal för enheter
över 16 barn, fsk
Totalt

Justerandes sign

Helårseffekt 2018 Ca
200 000

Effekt 2019 ca
200 000

300 000
200 000

300 000
550 000

100 000
500 000

300 000
500 000

500 000
200 000

2 500 000

450 000

1 200 000

275 000

700 000

275 000
3 000 000

700 000
6 900 000
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Ytterliggare besparingar behöver göras på integrationsbudgeten för 2018, då
den ligger på ca 3 miljoner utanför ram. Genom nämndens beslut under
våren 2017, gällande indragning av tjänsterna språkstöd i förskolan samt
integrationspedagog görs besparingar på 945.000kr för 2018.
Underlag för beslut
Risk- och konsekvensanalys budget 2018, 2017-08-07
Budget 2018, beslutade och nya åtgärder budget 2018, 2017-08-29
Kopia till
Birgitta Lundgren, förvaltningschef
Fredrik Runfors, ekonom

Justerandes sign
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Redovisning hälsosamtal
Barn- och utbildningsnämnden tar del av Hälsosamtalen från 2016.
Skolsköterskorna, Elevhälsan redovisar en sammanfattning från årskurs F, 4
och 7.
Skolsköterskorna önskar att återkomma varje år i augusti/september, första
mötet efter sommaren, för att redovisa hälsosamtalen från föregående år.
_____
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Meddelanden 2017
Förvaltningsrätten/kammarrätten
1. Förvaltningsrätten, Överklagat beslut. (Dnr. BUN 2017/101)

Nämnder/styrelser/presidier i kommunen
2. BUSAM, Samverkansgruppen för barn- och utbildning, protokoll
2017-08-18

Sameskolstyrelsen
3. Sameskolstyrelsen, Ansökan för integrerad samisk undervisning,
2017-05-19
4. Sameskolstyrelsen, Återrapportering Krokoms kommun, 2017-06-15
5. Sameskolstyrelsen, Beslut om tilldelning av resurser, 2017-06-27

Boverket
6. Boverket, Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid
skolor, förskolor och fritidshem (Änge skola), 2017-07-17
7. Boverket, Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid
skolor, förskolor och fritidshem (Cederbergskolan), 2017-07-17
8. Boverket, Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid
skolor, förskolor och fritidshem (Nyhedens skola), 2017-07-17
9. Boverket, Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid
skolor, förskolor och fritidshem (Näldenskolan, Faxgärdets förskola),
2017-07-17
10. Boverket, Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid
skolor, förskolor och fritidshem (Ås skola), 2017-07-17

Justerandes sign
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Migrationsverket
11. Migrationsverket, Beslut om ärende om ersättning för utbildning. Dnr
733-2017-69826
12. Migrationsverket, Beslut om ärende om ersättning för utbildning. Dnr
733-2017-69827
13. Migrationsverket, Beslut om ärende om ersättning för utbildning. Dnr
733-2017-69828
14. Migrationsverket, Beslut om ärende om ersättning för utbildning. Dnr
733-2017-69829
Övrigt
15. Privatperson, överklagan skolskjutsbeslut (Dnr. BUN 2017/68)

Justerandes sign
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Tillbud 2017
Barn- och utbildningsnämnden tar del av de tillbud och skador som
inrapporterats den senaste månaden.

Justerandes sign

-

Inom förskolan har 12 stycken tillbudsanmälningar och 6 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 1 stycken handlingsplaner
upprättats.

-

Inom enskilt driven verksamhet har 2 stycken skadeanmälningar
inlämnats.

-

Inom skolan har 5 stycken tillbudsanmälningar 6 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 1 stycken handlingsplaner
upprättats.

-

Totalt har 17 stycken tillbudsanmälningar och 14 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 2 stycken handlingsplaner
upprättats.
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Delegationsbeslut 2017
Sammanställning av delegationsbeslut 28 augusti 2017
Delegat

1. Delegationslista Barn- och
utbildningschef 2017-08-28

Buc (Birgitta Lundgren)

Återtagande av uppsägning av plats
inom den kommunala
barnomsorgen
2. Delegationslista rektorer och
förskolechefer 2017-08-28
Beslut om skolbarns placering
Beslut om skolbarns placering
Beslut om förskoleplacering

R (Tomas Hallberg)
R (Pernilla Oscarsson)
Fskc (Ingrid Jonasson)

3. Delegationslista
skolskjutssamordnare 2017-0828

Skolskjtss. (Malin Nilsdotter
Nyström)

Beviljad
Delvis beviljad
Avslagna
Återtagna

Justerandes sign
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Övriga frågor 2017
Inga övriga frågor anmäls på mötet.
_____
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