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§ 37/20

Fastställande av dagordning

Fyra nya beslutsärenden läggs till dagordningen. Tillfälliga förändringar och begränsning av verksamhet
med anledning av covid-19 som får § 40, Evakuering av Sunnerby förskola till Rumba förskola som får §
41, Behovsanalys över skolplatser i Sorunda som får § 42, Förändring av pågående projekt på
Sunnerbyskolan för Sunnerby förskola som får § 43. Övriga paragrafer justeras utifrån detta.
§§ 38-39 Information- resultat från medarbetarenkät 2019 och Återrapportering- enheten för närvarostöd
utgår. § 59 Fortsättning- diskussion om verksamhetslokaler utgår.
Carl Marcus (SD) anmäler en övrig fråga vad gäller Teams.
_________________________________
§ 38/20

Information- resultat från medarbetarenkät 2019

Ärendet utgår och tas upp vid nästkommande sammanträde.
_________________________________
§ 39/20

Återrapportering – enheten för närvarostöd

Ärendet utgår och tas upp vid nästkommande sammanträde.
_________________________________
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§

40/20

Sida 4

Dnr BUN/2020/0068/619-2

Tillfälliga förändringar och begränsning av verksamhet
med anledning av covid-19
Direktjusteras, se separat protokoll.
__________________________________________
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§ 41/20

Dnr BUN/2020/0016/290-12

Evakuering av Sunnerby förskola till Rumba förskola
Direktjusteras, se separat protokoll.
__________________________________________
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§ 42/20

Dnr BUN/2020/0016/290-13

Behovsanalys över skolplatser i Sorunda
Direktjusteras, se separat protokoll.
__________________________________________
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§ 43/20

Sida 7

Dnr BUN/2018/0181/610-18

Förändring av pågående projekt på Sunnerbyskolan för
Sunnerby förskola
Direktjusteras, se separat protokoll.
__________________________________________
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Dnr BUN/2020/0002/041-3

Yttrande över remiss- Mål och budget 2021-2024
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande över mål och budget 2021-2024
som sitt eget och överlämna till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Gill Lagerberg (S) anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Vi ställer oss bakom att överlämna
förvaltningens yttrande över remissförslaget till mål- och budget 2021- 2024 till kommunstyrelsen då vi
anser att det är mycket väl speglar den allvarliga situation vi står inför. Vi socialdemokrater kommer
däremot i ett senare skede att återkomma med ett eget budgetförslag till mål och budget 2021-2024.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden föreslås bli tilldelade 681,2 mnkr i kommunbidrag för
budgetåret 2021. Förslaget utgår från 2020-års budget om 665,2 mnkr. Detta innebär att en
förutsättning för att tilldelningen ska vara tillräcklig är att barn- och utbildningsnämnden lyckas
genomföra besparingar på 31,0 mnkr till årsskiftet 20/21. Utöver dessa medel erhåller nämnden en
ersättning om 16,0 mnkr i ökat nämndbidrag för att säkra kvaliteten i de verksamheter som utgör
nämndens basuppdrag.
I remissen framgår följande förutsättningar för budgetåret 2021:
• Skattesatsen föreslås vara oförändrad.
• Befolkningen antas fortsätta öka under prognosperioden. Vid utgången av år 2024 beräknas
folkmängden uppgå till 30 000 personer och i slutet av 2028 förväntas befolkningen uppgå till
drygt 31 200 personer. Totalt sett kommer befolkningsökningen vara störst bland barn i
förskola/grundskola och invånare över 80 år.
• Fördelningen av bidrag till nämnderna baseras på personalstyrka i budget 2020 och räknar med
en löneökning på 2%, befintliga driftkostnader exklusive interna hyreskostnader 2020 räknas upp
med 1% och interna hyreskostnader räknas upp med 2%. Pensionskostnader är inkluderande
enligt senaste prognos. SKRs bedömning är att priser ökar med 2,3 % och löner med 3,1 %
vilket är högre än den kompensation som fördelas.
• Kompensation för volymförändringar och nyinvesteringar 2021 ingår inte i förslaget.
• Många av de åtgärder som väntar kring underhåll och rivning av befintliga lokaler är kostnader
som kommer att belasta verksamheternas drift. Dessa kostnader klassificeras inte som
investeringar.
• Internpriser för 2021 ska inte öka mer än vad respektive nämnd erhåller i kompensation för
kostnadsökningar dvs 1 % för driftkostnaden och 2% för internhyror.
• Utgiftstaket för investeringar 2021 fastställs till 335 miljoner kronor och ytterligare specificering
av kommande investeringar redogörs för i den slutgiltiga versionen av mål och budget 20212024.

Förvaltningens bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med ekonomiavdelningen tagit fram en prognos över
kostnadsutvecklingen under planeringsperioden baserad på SKR:s etablerade index för löne- och
prisökningar, uppskattningar baserat på i nuläget kända förutsättningar för lokalplaneringen och
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investeringsbehov samt generaliserade uppräkningskostnader för tillkommande barn och elevvolymer.
Förvaltningens bedömning utifrån denna prognos är att barn- och utbildningsnämnden med den
föreslagna kommunbidragstilldelningen kommer att ha ett besparingskrav om 14,0 mnkr 2021.
Då nämndens verksamheter under 2020 dras med omfattande besparingskrav, motsvarande 59,0
heltidstjänster, är förvaltningens bedömning att ytterligare nedskärningar i verksamheternas ersättningar
2021 inte kan genomföras om verksamheterna fortsatt ska leva upp till de krav som ställs i skollagen
(SFS 20010:800). För att inte ytterligare nedskärningar ska göras i verksamheterna krävs att besparingar
genomförs genom omprioritering av medel från verksamheter och service som erbjuds idag men som
kommuner inte har ett lagstadgat ansvar att bedriva och tillhandahålla.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande över mål och budget 2021-2024
som sitt eget och överlämna till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Remissyttrande- mål och budget 2021-2024

Skickas till
Kommunstyrelsen
Controller
Kommunikatör
Avdelningschefer
Skolchefer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

§ 45/20
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Dnr BUN/2020/0015/291-6

Av ledamot väckt ärende - kostnader för ombyggnationer
på Sunnerbyskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anse ärendet besvarat.

Ärendet
Gill Lagerberg (S) har till nämndsammanträdet 2020-01-29 väckt ett ärende om kostnader för
ombyggnationer på Sunnerbyskolan.
På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-07 behandlades ett ärende om en
kostnadsökning vad gäller Sunnerbyskolans ombyggnation. Totalkostnaden för ombyggnationen skulle
ligga långt över den summa som barn- och utbildningsnämnden togs ställning till 2019-01-23. Gill
Lagerberg (S) yrkar:
•
•
•
•
•

att arbetet avstannar och inga åtgärder vidtas i Sunnerbyskolan innan barn- och
utbildningsnämnden omprövat ärendet.
att hela ärendet snarast omprövas av barn- och utbildningsnämnden, och med svar på
nedanstående punkter som underlag inför beslut.
att förvaltningen redogör för de hyreskostnader och dess konsekvenser som kan komma att
belasta barn-och utbildningsnämnden vid olika slutkostnader för detta projekt.
att förvaltningen som jämförelse redovisar samtliga hyreskostnader för de verksamhetslokaler
som nyttjas och betalas av barn- och utbildningsnämnden.
att förvaltningen redovisar alternativa lösningar för att säkerställa en fortsatt kvalitativ
verksamhet för förskolan och skolan (F-6)

Förslag under mötet
Marcus Svinhufvud (M) yrkar att anse ärendet besvarat med hänvisning till § 41-43.

Beslutsgången

Ordförande finner att nämnden beslutar i enighet med Marcus Svinhufvuds (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Av ledamot väckt ärende – kostnader för ombyggnationer på Sunnerbyskolan

Skickas till

Akt
Gill Lagerberg (S)

Justerarsignaturer
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§ 46/20

Dnr BUN/2019/0196/600-7

Former för information till nämnden
Ärendet bordläggs.
_________________
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§ 47/20
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Dnr BUN/2019/0226/005-4

Svar på remiss - Införande av e-förslag i Nynäshamns
kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendet
Idén om att införa e-förslag som demokratisk metod har kommit både från externt och internt håll via
medborgarförslag. Det ingår även i projektet ”Framtagande av digital strategi för Nynäshamns
kommun”. E-förslag innebär i praktiken att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till
kommunens webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de
vill stödja. Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag
som inte får tillräckligt många röster avslås. På detta sätt får medborgarna en möjlig direktlänk in i den
politiska processen där de kan lyfta frågor som är viktiga.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förslaget är genomtänkt och gynnar de demokratiska
processerna som blir mer lätthanterliga och effektiva. Det kan dock vara problematiskt att en person, i
det här fallet registrator på kommunstyrelseförvaltningen, ska ha ansvaret att avgöra om förslagen är
medborgarförslag eller synpunkter och till vilken förvaltning de ska skickas. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår att nämndsekreterarna på alla förvaltningar tar del av förslagen innan
utskick och gör en gemensam bedömning. Det är inte någon större skillnad från idag då
nämndsekreterarna redan är med i liknande process gällande medborgarförslag.

Arbetsutskottets beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0226/005-2
Bilaga 1, remiss e-förslag

Skickas till
KSF
Akten

Justerarsignaturer
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Dnr BUN/2019/0228/005-4

Svar på remiss - Digital strategi för Nynäshamns kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden
Lena Dafgård (SN) meddelar att hon inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande. Det skriftliga särskilda
yttrandet ska ha inkommit innan protokolljusteringen och biläggs som bilaga A.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fått en remiss från Kommunstyrelseförvaltningen, Digital strategi för
Nynäshamns kommun. Digitala strategin ska vara ett övergripande styrdokument för framtagandet av

digitala utvecklingsplaner som tas fram av förvaltningarna tillsammans med IT-enheten. Sammantaget
ska den digitala strategin och de digitala utvecklingsplanerna vägleda kommunens verksamheter i arbetet
med att modernisera och transformera välfärdstjänster, sättet att möta invånare på, och administrationen
av ärenden i Nynäshamns kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att strategin är
ett viktigt verktyg i den digitala utvecklingen i Nynäshamn. Det finns dock några aspekter som bör tas i
beaktande eller förtydligas.
Strategin är allmänt hållen och berör alla förvaltningar vilket innebär att frågor om VAD som ska
göras blir svåra att ta ställning till så långt ifrån verksamheterna. De övergripande områdena som
nämns i strategin är alla viktiga utvecklingsområden men tydliga behov av precisering finns på
verksamhetsnivå. En viktig effekt som strategin kan ge är att tydliggöra vilken roll respektive nivå
har för utvecklingen när det gäller digitalisering. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer det
positivt med en ansvarsfördelning där nämnderna i sin verksamhetsplanering preciserar mål för
digitaliseringen och att respektive förvaltning i samråd med centrala it-funktionen ska arbeta med
att samla, planera och tidsätta de insatser som ska genomföras för digitaliseringen i de digitala
utvecklingsplanerna.
Beskrivningen av hur uppföljningen av strategin ska ske är kortfattad. Finns det inte en tydlig modell
för uppföljning finns det risk för att det blir svårt att uttala sig kring om kommunens digitala
utveckling möter de förväntningar som finns. Det kan med fördel förtydligas hur strategin som
helhet ska följas upp. Slutligen anser förvaltningen att det avslutade stycket om ”styrande principer,
regelverk och handlingsplaner” inte tillför något kring inriktningen för arbetet och riskerar att datera
strategin i takt med att tiden går. Det avsnittet kan därmed utgå.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen

Justerarsignaturer
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Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2019/0228/005-2
Bilaga 1, Förslag till digital strategi för Nynäshamns kommun

Skickas till
KSF, akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 49/20

Sida 15

Dnr BUN/2020/0036/002-3

Revidering av delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden med anledning av nytt
ekonomistyrningsreglemente
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
enligt förvaltningens förslag om tillägg avseende investeringsbeslut.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån det nya ekonomistyrningsreglementet (se KF § 229/19)
föreslagit förändringar i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Förändringarna innebär att
avdelningschef på delegation får fatta beslut om investeringsmedel inom av nämnden fastställd
budgetram upp till tio prisbasbelopp för de verksamheter hen ansvarar. Förvaltningschef får på
delegation fatta beslut om övergripande investeringsmedel inom av nämnden fastställd budgetram upp
till tio prisbasbelopp. När verksamheter ska nyttja de investeringsmedel som tillfaller dem genom
nämndens årliga investeringsbudget ska enhetschef inkomma med ett underlag till delegationsbeslut som
omfattar en investeringskalkyl. Avdelningschef har sedan att fatta beslut om investeringen enligt ovan.
Förslaget till revidering av delegationsordningen innebär vidare att beslut om hanterandet av avvikelser
från investeringsbudgeten tydliggörs. För investeringar som understiger tio prisbasbelopp får beslut om
avvikelser från investeringskalkylen på upp till 10% fattas av avdelningschef rörande de verksamheter för
vilka hen ansvarar samt förvaltningschef för avdelningsövergripande investeringar. Avvikelser över 10%
eller om avvikelser som rör investeringar som överstiger tio prisbasbelopp ska beslutas av nämnd eller
kommunfullmäktige i enighet med ekonomistyrningsreglementet.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
enligt förvaltningens förslag om tillägg avseende investeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2020/0036/002-1
Bilaga 1 – Ekonomistyrningsreglemente i Nynäshamns Kommun

Skickas till
Akten
Enhetschefer
Avdelningschefer
Controller

Justerarsignaturer
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§ 50/20

Sida 16

Dnr BUN/2019/0089/606-9

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande
behandling januari-december 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om
kränkande behandling som inkommit till huvudmannen januari-december 2019.

Protokollsanteckning
Gill Lagerberg (S) anmäler en protokollsanteckning enligt följande: Vi tackar för rapporten, men vill gärna
inom en snar framtid få ta del av analysen av ovanstående, samt informeras om vilka åtgärder som
vidtas.

Ärendet

Enligt 6 kap. 10 § skollagen ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
anmäla detta till rektorn. Rektorn ska i sin tur anmäla detta till huvudmannen. Varje enhet som bedriver
utbildning eller verksamhet som regleras i skollagen ska till barn- och utbildningsförvaltningen rapportera
inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förvaltningen har sammanställt inkomna anmälningarna
för perioden januari-december 2019, se bilaga 1.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningar om
kränkande behandling som inkommit till huvudmannen januari-december 2019.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling januari-december 2019

Skickas till
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

§ 51/20

Sida 17

Dnr BUN/2020/0007/021-14

Protokoll från F-samverkan och skyddskommittémöte
2020-03-05
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollen från F-samverkan och skyddskommittémötet 2020-03-05 till
handlingarna.

Ärendet

Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i verksamheterna.
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från F-samverkan och skyddskommittémöte med
fackliga representanter 2020-03-05.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollen från F-samverkan och skyddskommittémötet 2020-03-05 till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, protokoll från F-samverkan 2020-03-05
Bilaga 2, skyddskommittémöte 2020-03-05

Skickas till
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

§ 52/20

Sida 18

Dnr BUN/2020/0001/002-65

Redovisning av delegationsbeslut 2020-03-18
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendet

1. Förordnande av ersättare för rektor Viaskolan 6-9 (BUN/2020/0010/023-13), delegationsbeslut
2020-03-05 enligt delegationsförteckningsnummer 1.3.3.
2. Förordnande av ersättare för rektor Viaskolan 6-9 (BUN/2020/0010/023-12), delegationsbeslut
2020-03-05 enligt delegationsförteckningsnummer 1.3.3.
3. Förordnande av ersättare för rektor Viaskolan 6-9 (BUN/2020/0010/023-11), delegationsbeslut
2020-03-05 enligt delegationsförteckningsnummer 1.3.3.
4. Rapport nr 13/20 (BUN/2020/0001/002-59), delegationsbeslut 2020-01-30 avseende anställning
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.
5. Rapport nr 11/20 (BUN/2020/0001/002-55), delegationsbeslut 2020-02-13 avseende anställning
enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.
6. Rapport nr 10/20 (BUN/2020/0001/002-53), delegationsbeslut 2020-01-18 – 2020-01-17
avseende nyplacering i fritidshem enligt delegationsförteckningsnummer 16.1.1.
7. Förordnande av ersättare för rektor (BUN/2020/0010/023-13), delegationsbeslut 2020-03-05
enligt delegationsförteckningsnummer 1.3.3.

Delegationsbesluten finns att läsa i sin helhet under sammanträdet.
___________________________

Skickas till
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

§ 53/20

Sida 19

Dnr BUN/2020/0008/108-141

Redovisning av inkomna klagomål 2020-03-18
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger klagomålen till handlingarna.

Ärendet

Nedan redovisas inkomna klagomål, när de inkom samt datum för när dessa besvarats.
1. Klagomål gällande stenkastning och förstörelse inkom 2020-01-21. Anonym avsänder varför inget svar
kunnat skickas.
2. Klagomål/kränkande behandling på Vanstaskolan 4-9 inkom 2020-02-01, svar 2020-02-12.
3. Klagomål gällande mobbning på Sunnerbyskolan inkom 2020-02-02, svar 2020-02-21.
4. Klagomål gällande missade lektionstider på Vanstaskolan 4-9 inkom 2020-02-09, svar 2020-02-24.
5. Klagomål gällande bristande tillsyn på Gröndalsskolan inkom 2020-02-11, svar 2020-02-12.
6. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan inkom 2020-02-14, svar 2020-02-21.
7. Klagomål/kränkande behandling på Gröndalsskolan inkom 2020-02-19, svar 2020-02-21.
8. Klagomål om hot på Gröndalsskolan inkom 2020-02-19, svar 2020-03-04.
9. Klagomål/kränkande behandling på Vanstaskolan 4-9 inkom 2020-02-20, svar 2020-02-24.
10. Klagomål angående utslag på barn på Sunnerby förskola inom 2020-02-21, svar 2020-02-21.
11. Klagomål på Sunnerby förskolas verksamhetslokaler inkom 2020-02-21, svar 2020-02-21.
12. Klagomål på Utsiktens förskola inkom 2020-02-27, svar 2020-02-27.
Klagomålen finns tillgängliga att läsa i sin helhet under sammanträdet.
_______________________________

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Sida 20

§ 54/20

Information – årshjul 2020
Nämnden har fått ett årshjul för 2020 utskickat. Årshjulet redogör för planerade beslutsärenden och
eventuella föredrag. Nämnden har fått möjlighet att inkomma med synpunkter.
________________________________________
§ 55/20

Aktuellt från förvaltningen
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, berättar om förvaltningens arbete vad gäller kommunikation och
åtgärder i verksamheterna avseende smittspridningen av Coronaviruset.
________________________________________
§ 56/20

Politikerrapport

Donald Löfving (SD) framför att Sverigedemokraterna kommer avstå från att boka in
kontaktpolitikerbesök under smittspridningen av coronaviruset.
________________________________________
§ 57/20

Övriga frågor
Carl Marcus (SD) lyfter att Vanstaskolan haft problem med Teams under en längre period. Texter
försvinner och går inte att få tillbaka. Carl Marcus vill veta vad förvaltningen har för IT-strategi för att
hantera situationen som är idag då IT-systemen blir överbelastade. Lina Axelsson Kihlblom,
förvaltningschef, framför de åtgärder som kommer göras i nära dialog med IT-enheten och att det även
har varit problem med internet i Stockholms regionen under veckan.
________________________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

Sida 21

§ 58/20

Information- URL i eMeetings
Nathalie Johansson, nämndsekreterare, berättar att ledamöterna kommer behöva byta ut URL i sina
ipads när kommunen uppdaterar sitt diariesystem vilket är kopplat till eMeetings. Införandet har blivit
framskjutet men en lathund kommer skickas ut till alla.
________________________________________
§ 59/20

Fortsättning – diskussion om verksamhetslokaler
Ärendet utgår till nästkommande sammanträde.
________________________________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

