
 

PROTOKOLL Sida 1(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-10-26 
Anslaget sätts upp: 2022-10-31             Anslaget tas ned: 2022-11-21 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-10-26 kl. 13.00-16.01 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Jimmy Norell, (M)  
Maud Sjödén, (C)  
Bengt-Göran Petersson, (KD)  
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande  
Johan Forsman, (S)  
Ingrid Bergander, (S)  
Emma Solander, (MP)  
Lena Dafgård, (SN) 
Rebecca Ädel, (SD)  
   

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2.   
 

Övriga deltagare 
Se sida 2.  

 

Paragrafer 
§§ 102–115 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-28, klockan 15.00.  

 

Underskrifter 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare  
Lena Poolsaar (M) 
Eva Hartell (L)  
Håkan Falk (M)  
Nicolina Båth (KD)  
Ie Frisén (S) 
Åse Hermansson (SN)  
Katrina Winter (-) 
Carl Marcus (SD)  
 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  
Maria Molin, controller  
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare  
Henrik Schmidt, kommunikatör  
Anna-Karin Tell, HR-partner 
Anna-Karin Othberg, rektor §§ 102-103 
Therese Edenborg, pedagogista §§ 102-103 
Beatrice Hallgren, förskollärare §§ 102-103 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M)  
AnneLi Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN) 
Facklig representant, TCO 
Facklig representant, SACO  



 

PROTOKOLL Sida 3(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 102/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 103/22 Information - Projekterande förhållningssätt som undervisningsform 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 104/22 Utökad belysning för skolgård Utsikten förskola  
§ 105/22 Svar på e-förslag - Skolpengen ska budgeteras för att utbilda 

rektorer/skolpersonal inom NPF 
 

§ 106/22 Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar för de 
kommunala skolorna i Nynäshamn 

 

§ 107/22 Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism  
§ 108/22 Svar på Förslag till detaljplan för Sittesta 2:55 m.fl., gång-och cykelbro i 

Källberga, Nynäshamns kommun. 
 

§ 109/22 Information - Betygsresultat årskurs 9 
 

§ 110/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-10-26  
§ 111/22 Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 2022-10-26  
§ 112/22 Protokoll f-samverkan 2022-10-13  

§ 113/22 Politikerrapport 
 

§ 114/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 115/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
 

Lena Dafgård, (SN), anmäler en övrig fråga gällande Vklass.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande Pysslingen förskola.  

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  

  



 

PROTOKOLL Sida 5(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103/22  

Information - Projekterande förhållningssätt som 
undervisningsform 
Anna-Karin Othberg, rektor, Therese Edenborg, pedagogista samt Beatrice Hallgren, förskollärare, 
föredrar om projekterande förhållningssätt som undervisningsform inom förskolan. De berättar 
bland annat om lärmiljöer, om projekterande förhållningssätts om undervisningsform samt en 
beskrivning av ett projekt som genomfördes under föregående läsår. Nämnden har också möjlighet 
att ställa frågor.  

  



 

PROTOKOLL Sida 6(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104/22 BUN/2022/0016/290 

Utökad belysning för skolgård Utsikten förskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner utökad hyreskostnad avseende belysning på Utsikten 
förskolas skolgård. 
 

Ärendet 
Under vintern 2021 märkte verksamheten att det var mörkt på en del av skolgården. Verksamheten 
har därför begärt in en offert från Fastighetsavdelningen avseende uppförande av en lyktstolpe i 
mitten av skolgården. Lyktstolpen kommer att ha 4 armaturer vilka ska täcka de områden som idag 
hamnar i skugga på skolgården. Kostnaden för detta är 56 000 kronor vilket verksamheten önskar 
lägga på hyran. Uppskattat hyrespåslag blir 6099 kronor per år. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner utökad hyreskostnad avseende belysning på Utsikten 
förskolas skolgård. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner utökad hyreskostnad 
avseende belysning på Utsikten förskolas skolgård. 

Yrkanden 
Bengt-Göran Petersson, (KD), Tobias Östring, (L) och Lena Dafgård, (SN), Gill Lagerberg, (S), 
Marcus Svinhufvud, (M), Emma Solander, (MP), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0016/290-11 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef förskola 
Ansvarig rektor 
Controller 
Lokalsamordnare 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105/22 BUN/2022/0019/061 

Svar på e-förslag - Skolpengen ska budgeteras för att utbilda 
rektorer/skolpersonal inom NPF 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
Ett e-förslag inkom till Nynäshamns kommun den 5 oktober 2021. Förslaget erhöll 147 röster och 
ska därför behandlas av den nämnd som har ansvar över frågan. I det här fallet ligger 
beslutsansvaret hos barn- och utbildningsnämnden.  

Förslagsställaren hävdar att förutsättningarna är dåliga för barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) att lyckas i skolan. Hennes förslag är att skolpengen ska budgeteras 
till att bland annat täcka utbildning och kompetenshöjande insatser bland skolans personal på 
området. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0019/061 
Bilaga 1, Medborgarförslag om att skolpengen ska budgeteras för att utbilda rektorer/skolpersonal 
inom NPF 

 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grund- och grundsärskola 
Controller 
Akt 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106/22 BUN/2020/0192/060 

Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
om pengar för de kommunala skolorna i Nynäshamn 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att remittera Plan mot ANDTS i Nynäshamns kommunala 
skolor till näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrogs av fullmäktige i maj 2021 (§ 91/21) att ta fram en plan 
mot droger för både grund- och gymnasieskolan. Vid tidpunkten när uppdraget tilldelades, tillhörde 
grundskolan och gymnasieskolan en och samma nämnd, vilket nu komplicerar ärendet då gymnasiet 
sedan den 1 september 2021 tillhör näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget från 
fullmäktige var att anta en plan för både grundskolan och gymnasieskolan. Arbetet med att ta fram 
planen har skett i samråd mellan förvaltningarna, men beslut om planen kommer att måste fattas 
enskilt av de respektive nämnderna. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit ett huvudansvar för 
upprättandet av planen och föreslår därför barn-och utbildningsnämnden att remittera planen till 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden innan beslut fattas att anta planen i de båda nämnderna. 
Planen har tagits fram i samarbete med skolchef grund- och grundsärskola och avdelningschef för 
avdelningen för stöd och utveckling. Även rektor vid gymnasiet och den lokala polisen i Nynäshamns 
kommun har samverkat kring innehållet. 

Denna plan, kallad Plan mot ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) för 
Nynäshamn kommunala skolor är uppdelad i fyra delar. En första inledande del med beskrivningar 
av definitioner, lagstiftning och omfattning bland annat. En andra del som beskriver det 
förebyggande arbetet samt hur samverkan ser ut och vilka aktörer som i huvudsak är inblandade. 
En tredje del som utgörs av en handlingsplan för grundskolan respektive gymnasieskolan samt en 
fjärde och avslutande del med frågor och svar och bilagor som hänvisar till var du hittar mer fakta 
och information i ämnet. Avslutande finns också en kortversion av ANDTS-planen. Varje skola med 
rektor som ytterst ansvarig, ansvarar för att ANDTS-planen förankras hos medarbetare, elever och 
föräldrar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att remittera Plan mot ANDTS i Nynäshamns kommunala 
skolor till näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att remittera Plan mot ANDTS i 
Nynäshamns kommunala skolor till näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN 2020/0192/060-6 
Bilaga 1, Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, för de 
kommunala skolorna i Nynäshamn 
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Skickas till 
Skolchef-grundskola 
Avdelningschef-Stöd och utveckling 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107/22 BUN/2017/0098/009 

Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Rebecca Ädel, (SD), meddelar att Sverigedemokraterna inkommer med ett särskilt, skriftligt 
yttrande. Yttrandet ska ha inkommit innan justering. Vid justeringen har inget yttrande inkommit till 
protokollet.  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Nynäshamns strategi mot våldsbejakande 
extremism. Den föreslagna strategin syftar till att stärka och värna demokratin samt att göra 
samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter. Innehållet i strategin innefattar bland 
annat en beskrivning av vad våldsbejakande extremism är och kommunens förebyggande arbete, 
lagstiftning samt skolan respektive socialtjänstens roll. Strategin skickades på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden den 20 augusti 2022. I remissen efterfrågas särskilt vad nämnden anser är 
viktigt att säkerställa vid detta förslag till förändring utifrån nämndens eget perspektiv och 
ansvarsområde samt om nämnden har några synpunkter på hur det kan komma att påverka 
uppdraget.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndens yttrande där det framgår att nämnden anser 
strategin som välskriven, men att några skrivelser kan förtydligas.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till kommunstyrelsen.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2017/0098/009-7 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens remissyttrande över Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism  
Bilaga 2, Remiss från kommunstyrelseförvaltningen 
Bilaga 3, Förslag till strategi mot våldsbejakande extremism 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akt  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108/22 BUN/2022/0188/214 

Svar på Förslag till detaljplan för Sittesta 2:55 m.fl., gång-och 
cykelbro i Källberga, Nynäshamns kommun. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslag till detaljplan avseende 
en gång-och cykelbro i Källberga. Den nya bron föreslås för att förbinda området Källberga med 
Ösmo på ett trafiksäkert sätt. Bron ska gå över Muskövägen och därefter ansluta till den befintliga 
Sittestavägen och bro över väg 73. Synpunkter ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
28 oktober 2022. 
 
Förvaltningen ser positivt på säkra transportvägar mellan Källberga och Ösmo tätort. I övrigt har 
förvaltningen inget att erinra. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt 
eget. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0188/214-2  
Fullständigt underlag till förslag till detaljplan publiceras på kommunens webbsida 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109/22  

Information - Betygsresultat årskurs 9 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, informerar om fullständiga betygsresultat för 
årskurs 9, vårterminen 2022. Nämnden har också möjlighet att ställa frågor.  

  



 

PROTOKOLL Sida 13(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-10-26 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 

Protokollsanteckningar 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna inkommer med följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna anser att visstidsanställningar av obehöriga lärare längre än ett läsår bör 
undvikas.  

Ärendet 
1. Rapport nr 67/22 (BUN/2022/0001/002-140) delegationsbeslut 2022-08-15 – 2022-08-22 

gällande placering av barn i förskola, enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1.  
 

2. Rapport nr 67/22 (BUN/2022/0001/002-140) delegationsbeslut 2022-08-15 – 2022-08-22 
gällande placering av barn i förskola, enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1.  
 

3. Rapport nr 69/22 (BUN/2022/0001/002-143) delegationsbeslut 2022-08-01 gällande 
fritidshemsplacering, enligt delegationsförteckningsnummer 14.1.1.  
 

4. Rapport nr 71/22 (BUN/2022/0001/002-149) delegationsbeslut 2022-06-09 – 2022-08-15 
gällande tidsbegränsad anställning obehörig lärare, enligt delegationsförteckningsnummer 
1.2.3.   
 

5. Rapport nr 71/22 (BUN/2022/0001/002-149) delegationsbeslut 2022-08-11 – 2022-08-24 
gällande tre tillsvidareanställningar, enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.1.   
 

6. Rapport nr 72/22 (BUN/2022/0001/002-151) delegationsbeslut 2022-09-01 – 2022-09-15 
gällande placering av barn i förskola, enligt delegationsförteckningsnummer 9.1.1. 
 

7. Rapport nr 76/22 (BUN/2022/0001/002-159) delegationsbeslut 2022-08-01 – 2022-08-10 
gällande fyra tidsbegränsade anställningar obehörig lärare, enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.2.3 samt två tillsvidareanställningar enligt 
delegationsförteckningsnummer 1.2.1.  
 

8. Rapport nr 79/22 (BUN/2022/0001/002-163), delegationsbeslut 2022-10-17, gällande 
tilläggsbelopp enligt delegationsförteckningsnummer 11.2.5. 
 

9. Rapport nr 80/22 (BUN/2022/0001/002-166), delegationsbeslut 2022-10-17, gällande 
tilläggsbelopp enligt delegationsförteckningsnummer 11.2.5.  
 

10. Delegationsbeslut 2022-10-13, (BUN/2022/0010/023-26), gällande förordnande av skolchef 
förskola enligt delegationsförteckningsnummer 1.3.2.  

11. Rapport nr 81/22 (BUN/2022/0001/002-168), delegationsbeslut 2022-10-18, gällande 
tilläggsbelopp enligt delegationsförteckningsnummer 11.2.5. 

- 

Skickas till 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 
2022-10-26 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de redovisade förslagen, klagomålen och synpunkterna till 
handlingarna. 
 

Ärendet 
1. Synpunkt gällande särskilda behov, inkom 2022-08-30, svar 2022-08-30.  
2. Synpunkt gällande politiken, inkom 2022-09-01.  
3. Klagomål Viaskolans sammanställning maj-augusti.  
4. Klagomål gällande tillsyn i förskolan, inkom 2022-09-12, svar 2022-09-13.  
5. Klagomål/kränkande behandling Gröndalsskolan, inkom 2022-09-27, svar 2022-09-30.  
6. Klagomål/kränkande behandling Sunnerbyskolan, inkom 2022-09-27, svar 2022-09-27.  
7. Klagomål gällande miljön Vanstaskolan, inkom 2022-09-30, svar 2022-10-04.  
8. Klagomål gällande skolmat, inkom 2022-10-06, svar 2022-10-06.  
9. Klagomål gällande fortkörning, inkom 2022-10-17, svar 2022-10-17. 

 

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll f-samverkan 2022-10-13 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från f-samverkan 2022-10-13 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 samverkan med 
fackliga ombud 2022-10-13.  

 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-10-13 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
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2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113/22  

Politikerrapport 
 

Marcus Svinhufvud, (M), berättar om mötet med revisorerna som handlade om ekonomi, styrning 
och organisation. Revisionen hade bland annat frågor om kunskapskrav, psykisk ohälsa med mera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Pär Olsson, förvaltningschef, berättar bland annat om:  

- Förvaltningens samarbete med Skolverket gällande nulägesanalys.  
- Måltidens dag den 20 oktober som firades i kommunernas kök.  

Vidare besvarar förvaltningschef ett antal frågor som ställdes vid arbetsutskottets sammanträde. 
Frågorna gällde nya skolan i Källberga, aktuell information om lokalerna vid förskolorna Hallängen 
och Kullsta, antal inskrivna barn i förskolan folkbokförda på Torö samt antal inskrivna barn vid 
Pysslingen förskola.  

Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling, berättar bland annat om:  

- Nynäshamnsmodellen som presenterades vid en nationell skolkonferens.  

  



 

PROTOKOLL Sida 17(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115/22  

Övriga frågor 
 

Lena Dafgård, (SN), anmäler en övrig fråga gällande Vklass. Förvaltningschef Pär Olsson tar med sig 
frågan och återkommer.   

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande Pysslingen förskola. Förvaltningschef Pär Olsson 
tar med sig frågan och återkommer.   
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