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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2009-10-22

Barn- och utbildningskontoret 08:30 – 12:00

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Svensson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Paul Nordström (fv) tjänstgörande för Nils Bergkvist (fv)
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 130-131
Angela Arnesen (SACO), §§ 130-131

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef, §§ 130-140
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, §§ 130-140
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller, §§ 130-140
Uno Nilsson, rektor, § 129
Arne Nilsson, kurator, § 129
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Agneta Hörberg
Barn- och utbildningskontoret 2009-10-28

Justerade paragrafer

129-140

Underskrift

………………………………………………………………..

Paragraf 129 finns även i separat protokoll

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Svensson

Justerare

………………………………………………………………..
Agneta Hörberg

Sid

1 (19)
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Sammanträdesdag
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Sid
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-10-22

Datum då anlaget
sätts upp

2009-10-29

Datum då anslaget
tas ned

2009-11-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________
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§ 129

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2009.401 606

Beslut
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
under tiden 2009-10-09—10-22 godkänns. Avstängningen förlängs
till drogfrihet kan påvisas dock längst t o m den 13 november 2009.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Rektor Uno Nilsson och kurator Arne Nilsson vid Jacobsskolan
redogör i skrivelse 2009-10-08 för åtgärder som vidtagits mot en
elev med bl.a. interimistisk avstängning under tiden 2009-10-09 —
2009-10-22 (Gymnasieförordningen 6 kapitlet 23-24 paragraferna) i
avvaktan på barn- och utbildningsnämndens beslut.
Eleven har inbjudits att yttra sig inför barn- och
utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet, i enlighet med
Gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen, men avböjt.
Förvaltningens förslag
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
under tiden 2009-10-09-10-22 godkänns. Avstängningen förlängs
till drogfrihet kan påvisas dock längst t o m den 13 november 2009.

Justerare
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§ 130

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—09-30
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-10-11 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande nettoram för 2009 är
955 326 000 kronor.
Förvaltningen har 2009-10-11 med riktpunkt den 30 september 2009
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett nollresultat.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-10-11.
Förvaltningens förslag
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-10-11 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Framtida organisation och lokalbestånd i Hässleholms
centralort - Grundskola och Gymnasieskola
Dnr 2009.393 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt arbetsutskottet att fatta
beslut i ärendet.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt den 27 april 2009 att göra en
nedrevidering av nämndernas nettobudgetramar för åren 2009-2011
på grund av de kraftigt försämrade skatteunderlagsprognoserna.
Till följd av detta har följande två parallella utredningar avseende
organisation och lokalbestånd gjorts:
-

Framtida upptagningsområden i Hässleholms centralort.
Barn- och utbildningsnämnden gav 2009-03-26, § 35
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att överföra
förskoleenheter med bristande lokalkvalitet till Stralsunds lokaler
samt att utreda skolornas elevunderlag och framtida
upptagningsområden i centrala Hässleholm.
Utredningen presenteras i skrivelse 2009-10-01.
Utredningen stödjer tidigare tagna beslut avseende inrättande av
av skolverksamhet i Stralsunds lokaler på Garnisonen.

-

Framtida möjliga förändringar avseende de minsta skolenheterna
i kommunen daterad 2009-08-25 och reviderad 2009-09-10.
Beslut i ärendet fattades av nämnden 2009-09-24, § 118.

Avstämning mellan utredningarna har gjorts för att synkronisera
arbetet.
Gjord utredning daterad 2009-10-01 utgår ifrån följande:
-

Justerare

Från år 2009/10 till ht 2018/19 sjunker andelen 16-åringar i
Hässleholms kommun från 657 till 457 eller en minskning med
30%. De elevmässiga konsekvenserna för gymnasieskolan
redovisas i särskild tabell i utredningen.

Utdragsbestyrkande
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-

Elevminskningen innebär att gymnasieskolans nationella och
specialutformade program bör kunna koncentreras till två
enheter, Hässleholms Tekniska skola och Jacobsskolan, dock
förutsätts viss om- och tillbyggnad av lokalerna.

-

Riksdagen skall hösten 2009 fatta beslut om en ny
gymnasieskola, som är tänkt att starta hösten 2011. Om ett
optimalt antal inriktningar och tillval ska kunna erbjudas kräver
detta att utbildningarna samlokaliseras i högre grad än idag.

-

Om gymnasieutbildningarna koncentreras öppnar detta för att
göra Linnéskolan till en F-9 skola. Utrymme finns för 2-parallellig
F-5/6, 3-parallellig 6/7-9 och fritidshem. De tre verksamheterna
kan enkelt separeras och ges egna utemiljöer.

-

Skolan kommer att få en mycket god lokalstandard genom
tillgång till specialsalar med institutioner för biologi och kemi,
musiksal, bibliotek, aula, matsal, idrottshall, elevcafeteria, lokaler
för administration och elevhälsa samt en god utemiljö m.m.

-

Underlaget till F-6 utgörs av Kyrkskolans elever, en parallell.
Ytterligare en parallell kan byggas upp genom att gränsen för
Grönängsskolans upptagningsområde flyttas västerut till
Maglegatan alternativt Malmöjärnvägen. Här igenom frigörs
utrymme på Grönängsskolan/Stralsundsskolan motsvarande ca en
parallell, om processen inleds 2014/15 med förskoleklassen.
Exempelvis har Grönängsskolan 2014/15 50 barn som skall börja
förskoleklass. Av dessa placeras 20 på Stralsundsskolan och 25
på Linnéskolan (alt Malmöjärnvägen). Kvar till Grönängsskolans
förskoleklass blir 5 elever. Detta ger utrymme för ytterligare ca
20 elever i förskoleklassen, år 1-3 blir en-parallelligt, i år 4
ansluter eleverna från Stralsundsskolan och skolan blir tvåparallellig år 4-6 och i år 7 ansluter Väster år 7 och 7-9 blir
treparallelligt. Genom att göra Linnéskolan till grundskola och
förskjuta Grönängsskolans upptagningsgräns, öppnar sig
möjligheten att tillföra kapacitet motsvarande en parallell vid
Grönängsskolan, för att möta effekterna av nybyggnationen i de
södra delarna av Hässleholm. Observera att ovanstående exempel
är teoretiskt men visar på ett möjligt handlingsalternativ.

-

Om nybyggnationen färdigställs tidigare måste reservalternativ
övervägas, t ex tillfälliga lokaler.

-

Om elevökningen inom område Väster-Linné till följd av
nybyggnation/inflyttning överstiger en parallell måste ytterligare
lokaler tillföras t ex utbyggnad av Stralsund med åk 4-6.
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Vid förhandling den 20 oktober 2009 enligt MBL § 11 kunde enighet
inte uppnås med Lärarnas Riksförbund och Svenska
kommunalarbetarförbundet.
Handlingar i ärendet
Utredning daterad 2009-10-01.
Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 2009-10-20.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-10-08, § 126 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Johan Berglund (m) med instämmande av Kenneth Aronsson (m),
Eva Persson (c) och Hans Tosteberg (fp) yrkar med hänvisning till
oenighet vid den fackliga förhandlingen att det delegeras åt
arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

Justerare
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§ 132

Förslag till detaljplan för Björklunda, Hässleholms
stad - Yttrande
Dnr 2009.339 214

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt
detaljplaneförslag för Björklunda, Hässleholms stad.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny blandad
bostadsbebyggelse i Björklunda samt etablering av förskola/skola
och viss service. Planen ska redovisa lämplig omfattning och
utformning av den nya bebyggelsen med hänsyn till platsens
förutsättningar. Ny bebyggelse ska infogas i landskapet så att
befintlig grönstruktur kan tas till vara och utvecklas för
närrekreation och för att ge området en grön prägel.
Planen ska dessutom möjliggöra för ny infart till planområdet från
Södra Kringelvägen samt reglera befintlig bebyggelse i kvarteret
kring Björklundavägen i områdets nordöstra del.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda
senast den 7 oktober 2009.
Handlingar i ärendet
Förslag till detaljplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-10-08, § 123 där man på grund av att
ärendet brådskade fattade beslut i ärendet och
yttrade sig till byggnadsnämnden enligt följande:
Ingen erinran finns mot detaljplaneförslaget eftersom mark för
förskola och skola är väl tillgodosett.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerare
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§ 133

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden
och dess arbetsutskott 2010
Dnr 2009.373 006

Beslut
Följande sammanträdesdagar, enligt förslag 2009-09-25, fastställs för
2010:
Arbetsutskottet
14 januari
11 februari
11 mars
15 april
12 maj
10 juni
12 augusti
9 september
14 oktober
11 november
2 december

Barn- och utbildningsnämnden
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
24 juni
26 augusti
23 september
28 oktober
25 november
16 december

samt
justeringsdagar enligt föreslagen plan daterad 2009-09-25.
Ärendet
Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts
sammanträden under kalenderåret 2010.
Handlingar i ärendet
Sammanträdesplan daterad 2009-09-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-10-08, § 124 där man föreslog att plan för barnoch utbildningsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under
kalenderåret 2010 fastställs enligt förslag 2009-09-25.

Justerare
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§ 134

Anmälan angående inskrivning av elev i särskolan i
Hässleholms kommun Dnr 41-2008:186 – Redovisning
över vidtagna åtgärder
Dnr 2008.412 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2009-09-30 till svar som sitt eget svar till Skolinspektionen.
Ärendet
Skolinspektionen har i beslut 2009-08-10 riktat kritik mot
Hässleholms kommun för att inte ha följt författningarnas krav
avseende inskrivning av elev i särskolan.
Kommunen ombeds med anledning härav att senast den
15 november 2009 till Skolinspektionen lämna en redovisning över
vilka åtgärder som vidtagits. Redovisning ska avse generella
åtgärder i utvecklande och förebyggande syfte.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2009-08-10.
Svar daterat 2009-09-30.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-10-08, § 125 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2009-09-30 till
svar som sitt eget svar till Skolinspektionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2009-10-22

11

§ 135

Ansökan om utökning av platser på fritidshemmet –
Svenska kyrkan, Finja pastorat
Dnr 2009.353 718

Beslut
Svenska kyrkan, Finja pastorat beviljas utökning med fem
skolbarnsomsorgsplatser (totalt 25 platser) vid fritidshemmet i
Tyringe.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beviljade 2009-03-26 Svenska
kyrkan, Finja pastorat att bedriva fritidshemsverksamhet i Tyringe
för 20 barn.
I skrivelse 2009-09-17 ansöker Svenska kyrkan, Finja pastorat
om en utökning av fem platser (totalt 25 platser).
Fritidsverksamheten uppfyller de av barn- och
utbildningsnämnden 2009-08-27, § 102 fastställda kraven för
godkännande av kommunalt bidrag.
Handlingar i ärendet
Ansökan daterad 2099-09-17.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-10-08, § 127 där man föreslog att
Svenska kyrkan, Finja pastorat beviljas utökning med fem
skolbarnsomsorgsplatser (totalt 25 platser) vid fritidshemmet i
Tyringe.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) och Kristina Lind (kd) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 136

Lokal styrelse med föräldramajoritet i Mala-Vankiva
skolor - Val av nya ledamöter och ersättare för läsåret
2009-2010

Dnr 2009.414 600

Beslut
Representanter i lokala styrelsen för Mala-Vankiva skolor utses för
läsåret 2009-2010 enligt redovisat förslag 2009-10-14.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2007-08-27, efter Barn- och
utbildningsnämndens framställan, att försöksverksamheten i de
skolor som redan har försöksverksamhet (Mala-Vankiva skolor och
Läredaskolan) får förlängas under den tid den lagstadgade
försöksverksamheten pågår.
Regeringen har beslutat att försöksverksamheten med lokala
styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan ska
fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2011 (SFS 2009:585).
För läsåret 2009-2010 har val genomförts för Mala-Vankiva skolors
lokala styrelse där man efter röstresultat i skrivelse 2009-10-14
föreslår följande representanter i den lokala styrelsen:
Föräldrarepresentanter
ORDINARIE
Patrik Jeppsson, ordförande
Marie Blomgren, sekreterare
Malin Levin
Richard Wutzler

1
1
1
1

ERSÄTTARE
Susanne Hansen
Morgan Karlsson

1 år (omval)
1 år (nyval)

år
år
år
år

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

Personalrepresentanter
ORDINARIE
Johannes Fribyter
Gunnel Karlsson

Justerare

1 år (omval)
1 år (omval)

Utdragsbestyrkande
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Elevrepresentanter
(Adjungeras)
Elever från år 6 i rullande schema.
I lokala styrelsen är rektor/biträdande rektor självskriven
ledamot.
Beslutsunderlag
Förslag 2009-10-14 från område 8.
Förvaltningens förslag
Representanter i lokala styrelsen för Mala-Vankiva skolor utses för
läsåret 2009-2010 enligt redovisat förslag 2009-10-14.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Lokal styrelse med föräldramajoritet på Läredaskolan
- Val av nya ledamöter och ersättare för läsåret
2009-2010

Dnr 2009.415 600

Beslut
Representanter i lokala styrelsen för Läredaskolan utses för läsåret
2009-2010 enligt redovisat förslag 2009-10-13.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2007-08-27, efter Barn- och utbildningsnämndens framställan, att försöksverksamheten i de skolor som
redan har försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och
Läredaskolan) får förlängas under den tid den lagstadgade
försöksverksamheten pågår.
Regeringen har beslutat att försöksverksamheten med lokala
styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan ska
fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2011 (SFS 2009:585).
För läsåret 2009-2010 har val genomförts för Läredaskolans lokala
styrelse där man efter röstresultatet i skrivelse 2009-10-13 föreslår
följande representanter i den lokala styrelsen:
Föräldrarepresentanter
ORDINARIE
Mats Westerlund, ordförande
Maria Warntoft, sekreterare
Annika Richter
Eva-Lena Aurell
Per Friis

1
1
1
1
2

ERSÄTTARE
Camilla Almkvist Pettersson
Mats Björklund

2 år (omval)
2 år (nyval)

år
år
år
år
år

(omval)
(omval)
(kvarstår)
(kvarstår)
(nyval)

Personalrepresentanter

Justerare

ORDINARIE
Karin Nilsson
Novica Zindovic

1 år (kvarstår)
2 år (nyval)

ERSÄTTARE
Birgitta Melin

2 år (omval)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2009-10-22

15

Elevrepresentanter
(Adjungeras)
Elever som utses av elevrådet.
I lokala styrelsen är rektor/biträdande rektor självskriven ledamot.
Beslutsunderlag
Förslag 2009-10-13 från Läredaskolan, område 2.
Förvaltningens förslag
Representanter i lokala styrelsen för Läredaskolan utses för läsåret
2009-2010 enligt redovisat förslag 2009-10-13.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2009-10-22

16

§ 138

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-10-22 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
§§
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Christian Örn, rektor
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Christel Ternemo, specialped. samordnare
P-O Henriksson, skolskjutsansvarig

Justerare

Utdragsbestyrkande
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144-166
74, 179-197
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§ 139

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Rapport över konstaterade kundförluster åren 2007 –
september 2009.
Dnr 2009.374 042

Justerare

2

Regeringskansliets pressmeddelande om att IV-program
avskaffas.

3

Information avseende resultatet av gymnasieintagningen.

4

Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner.
Redovisning av Hässleholms placering.

5

Skolverkets jämförelsetal avseende förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning i Hässleholms 2008
jämfört med kommungruppen och samtliga kommuner.

6

Skrivelse 2009-10-12 med förtydligande kring frågan om införande
av enhetstaxa inom barnomsorgen översänd till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Dnr 2009.251 710

7

Redovisning av rektorernas svar avseende situationen i matsalarna.
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§ 140

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolverkets information 2009-09-15 om att barn- och
utbildningsnämnden uppfyller kraven och får delta i
försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning.
Dnr 2008.431 612

Justerare

2

Skrivelse 2009-09-16 från Ballingslövs byalag och
föräldraförening, Farstorps byalag, föräldraförening, centern,
centerkvinnorna, sparbanken Göinge, kyrkan, idrottsföreningen,
Hästveda föräldraförening 7-9, intresseföreningen och
Farstorp-Hästveda moderater angående framtiden för skolorna i
Ballingslöv, Farstorp och Hästveda.
Dnr 2009.283 600

3

Skrivelse från anonym angående eventuell nedläggning av
småskolorna.
Dnr 2009.283 600

4

E-postskrivelse 2009-09-30 från Pär-Åke Svensson angående
eventuell nedläggning av Matteröds skola.
Dnr 2009.283 600

5

Samtliga föräldrars i klass 3 A Läredaskolan skrivelse genom
Diana o Magnus angående för stora klasser på Läredaskolan.
Dnr 2009.381 611

6

Matteröd byalags protestskrivelse 2009-10-01 med anledning av
förslag om nedläggning av Matteröds skola.
Dnr 2009.283 600

7

Stefan Ebbessons och Inge Kjellkvists m fl skrivelse 2009-09-28
med anhållan om att skolinspektionen gör en kontroll på
Wendesskolans fordonsprogram inriktning transport/anläggning
för årskurs 2 erhållen för kännedom.
Dnr 2009.375 612

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslut 2009-09-02 att med hänvisning till barnoch utbildningsnämndens yttranden tillstyrka följande
ansökningar om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola
i Hässleholms kommun, Drivkraft Värend AB
i Kristianstads kommun, Didaktus Skolor AB
i Markaryds kommun, Baggium Utbildning AB
i Osby kommun, Baggium Utbildning AB
Dnr 2009.168 612, 2009.187 612, 2009.192 612, 2009.215 612

9

Kommunstyrelsen beslut 2009-09-02 att med hänvisning till barnoch utbildningsnämndens yttranden avstyrka följande
ansökningar om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola
i Kristianstads kommun, Pluskompetens Utbildning i Sverige AB
i Höörs kommun, Lars Sonessons
i Kristianstads kommun, Ljud & Bildskolan LBS
i Kristianstads kommun, Vittra AB
Dnr 2009.164 612, 2009.166 612, 2009.165 612, 2009.173 612

10 Skrivelse 2009-10-18, ställd till rektor Sven-Ingvar Jönsson, område 4
och för kännedom till barn- och utbildningsnämnden, från Matteröds
föräldraförening, delaktiga föräldrar och Matteröds byalag angående
eventuell nedläggning av Matteröds skola.
Rektor Sven-Ingvar Jönssons svarsskrivelse 2009-10-20.
Dnr 2009.283 600

Justerare

Utdragsbestyrkande

