SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-08
Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Norrtäljesalen måndagen den 8 oktober 2018 kl. 14:00-17:10

Beslutande

Ledamöter
Olle Jansson (S), ordförande
Conny Andersson (S)
Ulla Bratt (S)
Marcus Granström (S) (tj ersättare)
Emelie Löthgren (C) (§77-§81) (§86-§93)
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Inger Nordqvist (M) §77-§87
Linda Hiort af Ornäs (M) (tj ersättare)
Robert Beronius (L)
Robert Johansson (Roop)
Sune Rehnberg (SD)
Janet Gudmunds Burström (M) (tj ersättare §88-§93)

Ersättare
Margareta Sundström (S)
Magnus Hellström (MP) (§77-80)
Christina Hamnö (V)
Kajsa Dufbäck (MP) (§77-§89)
Ingmar Ögren (SD)

Övriga Närvarande
Eva Wetterstrand, Förvaltningsdirektör
Helen Osbeck, verksamhetschef förskolan
Dan Karlsson, verksamhetschef service och support (§77-§79)
Agneta Brus, enhetschef ekonomi och juridik (§77-§90)
Ulla Wredle, skolinspektör (§77-§89)
Sandra Pereira Raimundo, controller (§77-§88)
Erik Lundin Nämndsekreterare
Niklas Tärnholm, lärarförbundets representant (§77-§88)
Peter Ceder, verksamhetschef elevhälsan (§86-§95)
Justerare: Staffan Tjörnhammar
Justeringens plats och tid: Barn- utbildningskontoret

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Erik Lundin
Ordförande
Olle Jansson
Justerande
Staffan Tjörnhammar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§77-95

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-08

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande
2018-11-02

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Erik Lundin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§77

Val av justerare och tid för justering

§78

Ändringar i föredragningslistan

§79

Information från förvaltningen

§80

Delårsrapport 2 för Barn- och skolnämnden 2018

§81

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2018

§82

§85

Besvarande av skrivelse angående kompensation till fristående skola och
förskola Freinetskolan Hugin
Besvarande av skrivelse angående kompensation till fristående skola och
förskola Freinetskolan Mimer
Besvarande av skrivelse angående kompensation till fristående skolor och
förskolor vid Montessori i Norrtälje AB
Uppföljning av tillsyn av de fristående förskolorna 2018

§86

Redovisning av resultat lovskola 2018

§87

§90

Besvarande av föreläggande av från Skolinspektionen angående krav på
tillhandahållande av nattomsorg
Delegering av redovisning – Besvarande av föreläggande från
Skolinspektionen efter riktad tillsyn på Parkskolan
Förordnande av verksamhetschef enligt HSL, för den medicinska delen av
elevhälsan
Sammanträdestider 2019 för barn- och skolnämnden

§91

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

§92

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

§93

Meddelanden till barn- och skolnämnden

§94

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§95

Rapporter från politikerbesök på enheterna

§83
§84

§88
§89

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§77

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Staffan Tjörnhammar utsågs att justera dagens protokoll
2. Protokollet justeras 2018-10-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§78

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att paragraferna 82 "Besvarande av skrivelse angående
kompensation till fristående skola och förskola Freinetskolan Hugin”, 83 "Besvarande av
skrivelse angående kompensations till fristående skola och förskola Freinetskolan
Mimer" och 84 "Besvarande av skrivelse angående kompensation till fristående skola och
förskola Freinetskolan Mimer” flyttas upp i föredragningslistan och behandlas som ärende 4,
5 och 6 medans paragraf 80 "Delårsrapport 2 för barn-och skolnämnden 2018" behandlas
som ärende 7.
I övrigt fasttäller Barn- och skolnämnden föredragningslistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§79

Information från förvaltningen
Beslut
Följande rapporter lämnas:
Dan Karlsson verksamhetschef service och support redogör för status kring samarbetet med
Samtrans

Dan Karlsson informerar om den översikt av måltidsorganisationen och dess kostnader,
produktivitet och transport som han har genomfört.
Helen Osbeck, verksamhetschef förskolan informerar om den nya reviderade läroplanen som
träder i kraft 1 juli 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§80

Dnr BSN 2018-343

Delårsrapport 2 för Barn- och skolnämnden 2018
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av delårsrapport 2 per augusti 2018, och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Reservationer och protokollsanteckningar
Robert Beronius (L) deltar ej i beslutet
Robert Beronius (L) inkommer med följande protokollsanteckning:
"Liberalerna deltar inte i beslutet eftersom vi inte fått tillräcklig information kring de
besparingsförslag som redovisas i delårsrapporten (sida 8) vad gäller reducering av antalet
elevassistenter, minskad personaltäthet i grundskolan och avveckling alternativt minskad
omfattning av öppna förskolan. Liberalerna kan inte heller kännas vid att beslut om detta har
tagits av nämnden.
Liberalerna delar inte heller uppfattningen att ett LEAN-inspirerat arbetssätt är en
förutsättning för likvärdigheten (sida 3), då likvärdighet även kan säkerställas genom andra
förbättringsarbeten."
Staffan Tjörnhammar (M), Inger Nordqvist (M) och Linda Hiort af Ornäs (M) inkommer med
följande protokollsanteckning:
”Moderaterna har tagit del av delårsrapport 2 för Barn- och skolnämnden.
Vi vill lyfta fram att nämnden tagit beslut om kompensation till fristående skolor för
nämndens underskott i grundskoleverksamheten åren 2015 till 2017. Detta kommer påverka
budgeten negativt med åtminstone 3 miljoner kronor vilket inte tagits med i prognosen för
2018.
Vidare, det är viktigt att delårsrapporten kvalitetssäkras så det blir tydligt vilken instans som
beslutat om respektive åtgärd för kostnadsbesparingar.”

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2018.
Barn- och skolnämndens verksamheter har redovisat ett ekonomiskt underskott, varför ett
åtgärdsprogram för en ekonomi i balans togs fram i april 2018. Åtgärder motsvarande 7
MSEK för 2018 har identifierats och är inräknad prognosen, vilket ger ett underskott för året
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

på 4 MSEK. Utöver detta värderas en kompensation för ökad volym 4 MSEK, vilket skulle ge
ett 0 – resultat och en ekonomi i balans.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordförande Olle Jansson (S) yrkar att i beslutsatsen "Barn- och skolnämnden godkänner
delårsrapport 2 per augusti 2018, och överlämnar den till kommunstyrelsen" ska ordet
"godkänner" ersättas med "ta del av"
Beslutsgång
Mötet ajourneras 15:10-15:20
Ordförande Olle Jansson frågar Barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt eget förslag
och får svaret ja
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-10-01
Delårsrapport 2 per augusti för barn- och skolnämnden 2018-10-01
Arbetsutskottets protokoll § 56 2018-09-24
Muntlig redovisning av meritvärden vid nämndens sammanträde 2018-10-08

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§81

Dnr BSN 2018-193

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2018
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden tog i samband med beslut om verksamhetsplan 2018 den 4 december
2017 också beslut om internkontrollplan för nämnden.
Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd
internkontroll sker i delårsrapporter och i årsredovisningen. Nämnderna har ansvaret för den
interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive
verksamhetsområde.
Barn- och utbildningskontoret har per augusti genomfört kontroll av följande områden:
Skolpliktsbevakning
Återsökning av statsbidrag
Efterkontroll av barnomsorgsavgifter genom samkörning av inkomstuppgifter mot
Skatteverket
Kontroll av utbetalning av bidrag/peng till utförare av förskole- och skolverksamhet sker
senare under året. Dock sker löpande kontroll inom ramen för ordinarie attestrutiner inför
varje utbetalning. Detsamma gäller kontroll av interkommunal ersättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-17
Internkontrollrapport för barn- och skolnämnden per 31 augusti 2018
Arbetsutskottets protokoll § 57 2018-09-24

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§82

Dnr BSN 2018-225

Besvarande av skrivelse angående kompensation till fristående
skola och förskola Freinetskolan Hugin
Beslut
1. Freinetskolan Hugins begäran om kompensation för underskott i grundskola (inkl.
förskoleklass och fritidshem) för budgetår 2015-2017 beviljas.
2. Freinetförskolan Hugins begäran om kompensation för förskoleverksamhet 2015-2017
avslås.
3. Freinetskolan Hugin och Freinetförskolan Hugin beviljas inte kompensation för åren 20102014.
4. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att fastställa ersättning per
elev, och betala ut kompensation till Freinetskolan Hugin under november månad, baserat på
genomsnittligt elevantal perioden 2015-2017.

Sammanfattning av ärendet
Freinetskolan och Freinetförskolan Hugin har i skrivelse daterad 2018-05-15 begärt
kompensation för underskott i motsvarande kommunala verksamhet för perioden. Motiv för
begäran är att skollagen (2010:800) föreskriver att det ska råda lika villkor i resursfördelningen till förskole- och skolverksamhet oavsett huvudman.
Kompensation beviljas för elever i grundskola (inklusive förskoleklass och fritidshem) för
perioden 2015-2017. Kompensation beviljas inte för barn i förskola, och inte för perioden
2010-2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med Beräkningsbilaga 2018-09-26
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24 § 58

Beslutet ska skickas till
Freinetskolan Hugin
Controller barn- och utbildningskontoret
Barn- och elevadministrationen
Kommunstyrelsekontoret/ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§83

Dnr BSN 2018-226

Besvarande av skrivelse angående kompensation till fristående
skola och förskola Freinetskolan Mimer
Beslut
1.Freinetskolan Mimers begäran om kompensation för underskott i grundskola
(inkl.förskoleklass och fritidshem) för budgetår 2015-2017 beviljas.
2.Freinetförskolan Mimers begäran om kompensation för förskoleverksamhet 20152017avslås.
3.Freinetskolan Mimer och Freinetförskolan Mimer beviljas inte kompensation för åren 20102014.
4.Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att fastställaersättning per
elev, och betala ut kompensation till Freinetskolan Mimer undernovember månad, baserat på
genomsnittligt elevantal perioden 2015-2017.

Sammanfattning av ärendet
Freinetskolan och Freinetförskolan Mimer har i skrivelse daterad 2018-05-15 begärt
kompensation för underskott i motsvarande kommunala verksamhet för perioden Motiv för
begäran är att skollagen (2010:800) föreskriver att det ska råda lika villkor i resursfördelningen till förskole- och skolverksamhet oavsett huvudman.
Kompensation beviljas för elever i grundskola (inklusive förskoleklass och fritidshem) för
perioden 2015-2017. Kompensation beviljas inte för barn i förskola, och inte för perioden
2010-2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med Beräkningsbilaga 2018-09-26
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24 § 59

Beslutet ska skickas till
Freinetskolan Mimer
Controller barn- och utbildningskontoret
Barn- och elevadministrationen
Kommunstyrelsekontoret/ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§84

Dnr BSN 2018-230

Besvarande av skrivelse angående kompensation till fristående
skolor och förskolor vid Montessori i Norrtälje AB
Beslut
1.Montessori i Norrtäljes begäran om kompensation för underskott i grundskola
(inkl.förskoleklass och fritidshem) för budgetår 2015-2017 beviljas.
2.Montessori i Norrtäljes begäran om kompensation för förskoleverksamhet 2015-2017avslås.
3.Montessori i Norrtälje AB beviljas inte kompensation för åren 2010-2014.
4.Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att fastställaersättning per
elev, och betala ut kompensation till Montessori i Norrtälje AB

Sammanfattning av ärendet
Montessori i Norrtälje AB har i skrivelse daterad 2018-05-15 begärt kompensation för
underskott i motsvarande kommunala verksamhet för perioden. Motiv för begäran är att
skollagen (2010:800) föreskriver att det ska råda lika villkor i resursför-delningen till
förskole- och skolverksamhet oavsett huvudman.
Kompensation beviljas för elever i grundskola (inklusive förskoleklass och fritidshem) för
perioden 2015-2017. Kompensation beviljas inte för barn i förskola, och inte för perioden
2010-2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med Beräkningsbilaga 2018-09-26
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24 § 59

Beslutet ska skickas till
Montessori i Norrtälje AB
Controller barn- och utbildningskontoret
Barn- och elevadministrationen
Kommunstyrelsekontoret/ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§85

Dnr BSN 2018-350

Uppföljning av tillsyn av de fristående förskolorna 2018
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner tillsynsrapporten från 2018 års tillsyn av de fristående
förskolorna i Norrtälje kommun.

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har regelbunden tillsyn utförts på 13 fristående förskolor i kommunen.
Granskning har belyst ett utvecklingsbehov inom flera områden i flertalet förskolor. Endast en
huvudman har bedömts uppfylla alla nationella krav som granskningen behandlat denna
tillsynsperiod. Framförallt är det ledarskapet, undervisningen och jämställdhetsarbetet som
granskningen visar har brister.
Alla granskade förskolor erbjuder barnen trygghet och omsorg. Barnen blir till största delen
respektfullt bemötta av personalen och bekräftade som individer
Alla granskade förskolor har ett aktivt arbete med barnens språkutveckling inom svenska
språket. Skolinspektören bedömer dock att alla förskolor inom kort bör starta ett
utvecklingsarbete för att inkludera flerspråkiga barns språkutveckling inom aktuella
modersmålspråk.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-14
Tillsynsrapport från Norrtälje kommuns regelbundna tillsyn av fristående förskolor 2018
Arbetsutskottets protokoll § 61 2018-09-24

Beslutet ska skickas till
Skolinspektör
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§86

Dnr BSN 2018-344

Redovisning av resultat lovskola 2018
Beslut
Barn-och skolnämnden godkänner redovisningen av årets lov-och sommarskola.

Sammanfattning av ärendet
Under två veckor, v 26 och v 27, anordnade barn-och utbildningskontoret sommarskola på tre
grundskolor, Hallsta skola, Grindskolan och Långsjöskolan.
Totalt antal närvarodagar var 137 dagar för samtliga elever. De ämnen som erbjöds var
matematik, svenska, svenska 2 och engelska. Total deltog 40 elever från årskurs 8 och 9.
Nio elever från enskilda huvudmän deltog i den kommunalt anordnade lovskolan.
23 godkända betyg sattes under perioden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-28

Beslutet ska skickas till
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§87

Dnr BSN 2018-91

Besvarande av föreläggande av från Skolinspektionen angående
krav på tillhandahållande av nattomsorg
Beslut
Barn- och skolnämnden besvarar Skolinspektionens föreläggande med barn- och
utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-09-13.

Sammanfattning av ärendet
En vårdnadshavare ansökte om nattomsorg på Natteknatten i Norrtälje tätort hösten 2017. Vid
den tidpunkten var det fullt på Natteknatten så istället erbjöds plats på Almerska villans nattoch helomsorg. Vårdnadshavaren arbetar i annan kommun, söder om Norrtälje, och har
därmed haft problem att utnyttja den plats som Almerska villan erbjuder. I praktiken har
vårdnadshavaren endast kunnat utnyttja helgomsorgen på Almerska villan.
Efter anmälan av vårdnadshavaren till Skolinspektionen föreläggs Norrtälje kommun att:
Se till att kommunen eftersträvar att erbjuda omsorg för aktuellt barn i enlighet med
författningarnas krav (25 kap.5§ skollagen 2010:800)

Norrtälje kommun erbjuder vårdnadshavaren en plats på Natteknatten från och med den 1
oktober 2018. De lördagar som vårdnadshavaren har behov av omsorg kommer Almerska
villan att ta emot barnet. Norrtälje kommun finansierar transportkostnaderna till Almerska
villan från hemmet alternativt Natteknatten under förutsättning att det inte sker oftare än
varannan helg.
Beslutet gäller till och med den 30 september 2019. Vid fortsatt behov av nattomsorg kommer
en ny behovsprövning att genomföras av Norrtälje kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-13
Arbetsutskottets protokoll § 62 2018-09-24

Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§88

Dnr BSN 2018-210

Delegering av redovisning – Besvarande av föreläggande från
Skolinspektionen efter riktad tillsyn på Parkskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden delegerar besvarandet av Skolinspektionens föreläggande till
förvaltningsdirektören.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har förelagt Norrtälje kommun att redovisa åtgärder efter en riktad tillsyn
som genomförts efter signal. Åtgärderna ska redovisas senast den 26 oktober 2018. Med
anledning av att barn- och skolnämndens sammanträden genomförs 8 oktober och 3 december
behöver beslutet gällande redovisningen av föreläggandet delegeras till
förvaltningsdirektören.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-11
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24

Beslutet ska skickas till
Barn- och elevombudet
Tf verksamhetschef grundskolan
Rektor för Grindskolan
Kvalificerad utredare på BoU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§89

Dnr BSN 2018-362

Förordnande av verksamhetschef enligt HSL, för den medicinska
delen av elevhälsan
Beslut
Barn- och skolnämnden utser Peter Ceder till ny verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde och
entledigar Anna Billman från uppdraget.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden beslutade 2015-03-30 § 23 att den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan ska bedrivas i egen regi från och med 1 augusti 2015.
I Hälso- och sjukvårdslagen kap 4 § 2 (2017:30) så framgår det att där det bedrivs hälso- och
sjukvårdsverksamhet ska det också finnas någon som ansvarar för verksamheten, en
verksamhetschef

Beslunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-13

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen elevhälsan
Verksamhetschefen för grundskolan
Rektorer
Samordnare för de medicinska insatserna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§90

Dnr BSN 2018-36

Sammanträdestider 2019 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2019.

Arbetsutskott (kl. 14-16)

Losam

Barn- och skolnämnd (kl 1417)
14 januari (konstitutionerande)

21 januari

24 januari

4 februari

22 februari

7 mars

11 mars

17 april

16 april

6 maj

13 maj

16 maj

27 maj

19 augusti

22 augusti

2 september

23 september

26 september

7 oktober

4 november

7 november

18 november

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2019 för nämnd samt
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-24
Arbetsutskottets protokoll § 64 2018-09-24

Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare
Kommunstyrelsekontorets kansli
§91
Justerandes sign

Dnr BSN 2018-18
Utdragsbestyrkande

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden
2018-08-24 – 2018-09-28

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och
tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en delegationsordning som beslutats av
nämnden. Beslut som fattas med stöd av denna delegationsordning ska anmälas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats
på delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2018-09-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§92

Dnr BSN 2018-19

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av inkomna klagomål och
anmälningsärenden under perioden augusti och september 2018.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och skolnämnden
inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om kränkande behandling, samt
anmälningar om olovlig frånvaro från utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden beslutade 2012-09-03 § 83 att
inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta
till rektorn som är skyldig att anmäla detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.

Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningar 2018-09-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§93

Dnr BSN 2018-20

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen.

Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2018-09-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§94

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Beslut
Inga rapporter föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§95

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Inga rapporter föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

