Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

1 (19)

Plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 - 12:15

Beslutande

Willy Ohlsson, ordf
Sven Davidsson
Kristina Lind, 2:e vice ordf
Lena Axelsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson

Ersättare

Magnus Olsson (s), Eva-Marie Lidén (kd), Carina Westerlund (s),
Annika Jedhammar-Purk (v), Lena Olsson (c), Lena Lönn (s),
Agnes Somogyi (kd), Kristina Berglund (m)

Övriga deltagande

Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, Anders Svensson, controller,
Lars Banke, skolläkare, § 133, Inger Persson, rektor, §§ 134-136,
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Susanne Rönnefeldt Berg

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2003-10-29

Sekreterare

………………………………………………………………..

Paragrafer

Ingela Svensson

133-144

s
c, tjg för Lars-Göran Wiberg, c
kd
s
s, tjg för Ingvar Nilsson, s
s
c
c
m
m, tjg för Madlén Sjögaardh, m
kd
fp
fv

Ordförande

………………………………………………………………..
Willy Ohlsson

Justerare

…………………………………………………..
Susanne Rönnefeldt Berg

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2003-10-22

Anslagsdatum

2003-10-30

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-11-21

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 133

2003-10-22

Dnr 2003.401

Sid

2

624

Barn och ungdomars hälsa - Kostvanor
Ärendebeskrivning
Lars Banke, distriktsläkare och skolläkare påtalar i
skrivelse 2003-09-04 det växande problemet med
fetma hos barn och ungdomar och redovisar även ett
antal förslag hur man skall kunna komma tillrätta
med detta.
Arbetsutskottet beslutade 2003-10-08 inbjuda Lars Banke
till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2003-10-22 för en gemensam dialog kring barn- och
ungdomars hälsa till följd av deras kostvanor.
Vid diskussionen med Lars Banke framkommer olika
synpunkter och tips på hur man framöver med information
m.m. skulle kunna förändra elevernas kostvanor och
därmed deras hälsa.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar Lars Banke för
upplysningarna och uppdrar åt förvaltningen att i olika
sammanhang ta upp frågan om hur arbetet med att
främja barns och ungdomars kostvanor och därmed
deras hälsa kan utvecklas.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 134
BUN:AU § 97

2003-10-22
2003-10-08

Dnr 2003.423

Sid

3
2

607

Elevärende - Gymnasieskolan
Ärendebeskrivning
Rektor vid Ungdomscentrum, Inger Persson redogör i
skrivelse 2003-09-29 för åtgärder som vidtagits mot en elev
med bl a interimistisk avstängning under tiden
2003-09-29--10-08 (Gymnasieförordningen 6 kap 23-24
§§).
Förvaltningens förslag
Eleven förvisas från Ungdomscentrum från 2003-09-29
och till dess att drogfrihet påvisas dock längst till och med
höstterminen 2003.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk
avstängning godkänns.
Arbetsutskottets beslut
Eleven förvisas från Ungdomscentrum från 2003-09-29
och till dess att drogfrihet påvisas dock längst till och med
höstterminen 2003.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk
avstängning godkänns.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 135
BUN:AU § 98

2003-10-22
2003-10-08

Dnr 2003.422

Sid

4
3

607

Elevärende - Gymnasieskolan
Ärendebeskrivning
Rektor vid Ungdomscentrum, Inger Persson redogör i
skrivelse 2003-09-29 för åtgärder som vidtagits mot en elev
med bl a interimistisk avstängning under tiden
2003-09-29--10-08 (Gymnasieförordningen 6 kap 23-24
§§).
Förvaltningens förslag
Eleven förvisas från Ungdomscentrum från 2003-09-29
och till dess att drogfrihet påvisas dock längst till och
med höstterminen 2003.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk
avstängning godkänns.
Arbetsutskottets beslut
Eleven förvisas från Ungdomscentrum från 2003-09-29
och till dess att drogfrihet påvisas dock längst till och
med höstterminen 2003.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk
avstängning godkänns.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 136

2003-10-22

Dnr 2003.440

Sid

5

607

Elevärende - Gymnasieskolan
Ärendebeskrivning
Rektor vid Ungdomscentrum, Inger Persson redogör i
skrivelse 2003-10-10 för åtgärder som vidtagits mot en elev
med bl a interimistisk avstängning under tiden
2003-10-10--22 (Gymnasieförordningen 6 kap 23-24 §§).
Förvaltningens förslag
Eleven förvisas från Ungdomscentrum från 2003-10-10
och till dess att drogfrihet påvisas dock längst till och med
höstterminen 2003.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk
avstängning godkänns.
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Eleven förvisas från Ungdomscentrum från 2003-10-10
och till dess att drogfrihet påvisas dock längst till och med
höstterminen 2003.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk
avstängning godkänns.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 137

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

6

Dnr 2003.154

042

Budgetuppföljning avseende tiden 2003-01-01--09-30
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-10-14 upprättat en ekonomisk
uppföljningsrapport avseende tiden 2003-01-01--09-30.
Driftredovisningen visar ett budgetöverskott på 3 460 tkr
avseende nämndens ordinarie verksamheter.
Härtill redovisar Yrkeshögskolan ett underskott på 400 tkr.
Yrkanden
Eftersom syftet med det 2003-09-26 beslutade inköpsstoppet var att uppnå ett nollresultat, föreslår ordföranden
att budgetuppföljningsrapporten revideras enligt detta.
Dessutom föreslår han att arbetsutskottet får i uppdrag,
om även oktober månads uppföljning visar ett överskott,
att vid ett extra arbetsutskottssammanträde den
12 november återföra medel till områdena.
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets,
Folkpartiet liberalernas och Folkets väls ledamöter
yrkar att förvaltningen får i uppgift att till nämndens
sammanträde i november belysa vilka effekter inköpsstoppet haft på den operativa verksamheten, samt hur
den påverkat den psykosociala arbetsmiljön.
Ajournering
Ajournering begärs.
Ajournering kl 10:40 - 11:05.
Yrkande
Arbetarpartiet socialdemokraternas och Centerns
ledamöter yrkar bifall till Moderata samlingspartiets
m.fl yrkande med undantag för att förvaltningen får i
uppgift att belysa hur inköpsstoppet påverkat den
psykosociala arbetsmiljön.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

7

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Arbetarpartiet
socialdemokraternas och Centerns yrkande dels
Moderata samlingspartiets m.fl yrkande och finner
att Barn- och utbildningsnämnden antar Arbetarpartiet
socialdemokraternas och Centerns yrkande.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden
godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Arbetarpartiet socialdemokraternas och
Centerns yrkande.
Nej-röst för bifall till Moderata samlingspartiets,
Kristdemokratiska partiets, Folkpartiet liberalernas och
Folkets väls yrkande.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Arbetarpartiet socialdemokraternas och
centerns yrkande mot 6 nej-röster för Moderata samlingspartiets m.fl yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med Arbetarpartiet socialdemokraternas
och Centerns yrkande.
Ledamot
Willy Ohlsson
Sven Davidsson
Kristina Lind
Lena Axelsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

Justering

Parti
s
c
kd
s
s
s
c
c
m
m
kd
fp
fv

Ja
x
x

x
x
x
x
x
x

7

Utdraget bestyrkes

Nej

x
x
x
x
x
6

Avstår

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppgift att till nämndens sammanträde
i november belysa vilka effekter inköpsstoppet haft på den
operativa verksamheten.
Reservation
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets,
Folkpartiet liberalernas och Folkets väls ledamöter
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare
enligt ordförandens förslag
Budgetuppföljningsrapporten revideras till ett nollresultat
och arbetsutskottet får i uppdrag att vid ett extra
arbetsutskottssammanträde den 12 november 2003
återföra medel till områdena om även oktober månads
uppföljningsrapport visar ett överskott.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 138
BUN:AU § 100

2003-10-22
2003-10-08

Dnr 2003.335

Sid

9
5

041

Anhållan om kompensation för ökade städkostnader
Ärendebeskrivning
I samband med att Kommunfullmäktige tar beslut om
investeringsbudgeten beslutas också om eventuell
kompensation för framtida ökade driftkostnader. Om
investeringen är av anslagstyp 1 innebär det att
kompensation ges för ökade driftkostnader.
Barn- och utbildningsnämnden anhöll 2003-06-18, § 96
om kompensation för ökade hyres- och städkostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2003-08-06, § 183
med anledning härav att Barn- och utbildningsnämnden
skall inkomma med ny begäran efter det att Barn- och
utbildningsförvaltningen tillsammans med Tekniska kontoret
tittat över städkostnaderna. Denna översyn har gjorts.
Barn- och utbildningsnämnden har för 2003 hittills påförts
ökade städkostnader motsvarande 934 797 kr, vilket
redovisas i sammanställning daterad 2003-09-30. Denna
nettosumma fördelar sig på följande poster:
- Nya avtal 2003
- Prisökningar
- Städning utan avtal
- Överförda kostnader
Nettosumma

1 039 924
141 468
23 612
- 270 208
934 797

Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning 2003-09-30 av
kostnaderna.
Förvaltningens förslag
Anhållan hos Kommunfullmäktige att 934 797 kr tillförs
Barn- och utbildningsnämndens budget 2003 som
kompensation för ökade städkostnader.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22
2003-10-08

10
6

Yrkande
Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anhållan hos Kommunfullmäktige att 934 797 kr tillförs
Barn- och utbildningsnämndens budget 2003 som
kompensation för ökade städkostnader.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 139
BUN:AU § 102

Sid

2003-10-22
2003-10-08

Dnr 2003.71

11
8

611

Fullgörande av skolplikt
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden avslog den 19 mars 2003
(§ 45) Andrea Karlfeldts och George Szabós ansökan om att
själva få undervisa sina barn Davey Szabó född 1992 och
Georgina Szabó född 1996. Ansökan avslogs då föräldrarna
inte ställer upp på kommunens policy för skolpliktens
fullgörande på annat sätt.
Davey Szabó har inte varit i skolan sedan 2001-04-03 och
Georgina Szabó som skulle börja år 1 höstterminen 2003
har inte heller kommit till skolan.
Rektor har den 16 september 2003 tillskrivit vårdnadshavarna om skolplikten. Vårdnadshavarna har i skrivelse
den 19 september 2003 meddelat bitr förvaltningschef
Karin Karlén att man ej har för avsikt att tillmötesgå
kommunens krav.
Några tidigare viktiga beslut i ärendet
*

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2002-06-19,
§ 78 att behandla Andrea Karlfeldts och
George Szabós ansökan om tillstånd att få bedriva
enskild undervisning i hemmet läsåret 2002-2003
efter det att en avstämning för läsåret 2001-2002
redovisats.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt
2002-10-23, § 121 att avslå ansökan om enskild
undervisning i hemmet läsåret 2002-2003 med
motiveringen
Föräldrarna har inte på ett godtagbart sätt redovisat
överenskommelse om avstämning och plan för
samarbete mellan hemmet och skolan samt plan för
utvärdering och uppföljning.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22
2003-10-08

12
9

Rektor fick dessutom i uppdrag att vidtaga
nödvändiga åtgärder så att Davey Szabó skulle
kunna påbörja sin skolgång omedelbart.
Ärendet överklagades.
Länsrätten avslog överklagandet i Dom 2003-05-19.
Kammarrätten beslöt 2003-10-02 att ej
meddela prövningstillstånd, varför Länsrättens
avgörande står fast.
*

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2002-12-11,
§ 149 att vårdnadshavarna Andrea Karlfeldt och
George Szabó vid vite skall iaktta sina skyldigheter
enligt 3 kap 16 § skollagen och tillse att sonen
Davey Szabó fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavarna delgavs i särskild skrivelse om
vitesföreläggandet.
Ärendet överklagades.
Länsrätten avslog överklagandet i Dom 2003-07-11.
Kammarrätten beslöt 2003-10-02 att ej meddela
prövningstillstånd innebärande att Länsrättens
avgörande står fast.

*

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-03-19,
§ 45 att avslå ansökan om enskild undervisning i
hemmet läsåret 2003-2004 för sonen och dottern
eftersom föräldrarna inte ställer upp på kommunens
policy för skolpliktens fullgörande på annat sätt.
Ärendet överklagades.
Länsrätten avslog överklagandet i dom 2003-08-29.
Kammarrätten beslöt 2003-10-02 att ej meddela
prövningstillstånd innebärande att Länsrättens
avgörande står fast.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22
2003-10-08

13
10

Förvaltningens förslag
Vårdnadshavarna Andrea Karlfeldt och George Szabó
skall vid vite iakttaga sina skyldigheter enligt 3 kapitlet
16 § skollagen och tillse att sonen Davey Szabó och
dottern Georgina Szabó fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavarna delges i särskild skrivelse om
vitesföreläggandet.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Joachim Fors yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vårdnadshavarna Andrea Karlfeldt och George Szabó
skall vid vite iakttaga sina skyldigheter enligt 3 kapitlet
16 § skollagen och tillse att sonen Davey Szabó och
dottern Georgina Szabó fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavarna delges i särskild skrivelse om
vitesföreläggandet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 140

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

14

Dnr 2003.434

623

Kostnadsersättning för resor till följd av delad
vårdnad
Ärendebeskrivning
Ingemar Olsson ansöker i skrivelse 2003-10-16 om
kostnadsersättning (busskort) för sin son Martins resor
mellan Hässleholm och skolan i Sösdala. Martin bor växelvis
hos modern i Hässleholm där han är folkbokförd och hos
fadern i Sösdala.
Förvaltningens förslag
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 141

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

15

Dnr 2003.433

623

Kostnadsersättning för resor till följd av delad
vårdnad
Ärendebeskrivning
Joakim Wallin ansöker i skrivelse 2003-10-16 om
kostnadsersättning (busskort) för sin dotter Emelies resor
mellan Hässleholm och Tormestorp. Emelie bor växelvis
hos modern i Tormestorp där hon är folkbokförd och går i
skola och hos fadern i Hässleholm.
Förvaltningens förslag
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
Yrkande
Sven Davidsson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

16

BUN § 142
Information
1

Barnomsorgskön t o m 2004-02-28.

2

Information om Jacobsskolans centralförråd.
Dnr 2003.365 612

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

17

BUN § 143
Rapporter
1

Skolverkets beslut 2003-09-08. Skolverket har avslutat
ärende angående kränkande behandling av elev vid
Läredaskolan då det hittills inte framkommit uppgifter
som tyder på att kommunen brutit mot bestämmelserna
gällande kränkande behandling. Dnr 2003.241 611

2

Skolverkets beslut 2003-09-19. Skolverket har
återkallat godkännandet från och med läsåret
2002/2003 för den fristående grundskolan
Kunskapsskolan i Hässleholm. Dnr 2001.241 611

3

Skolverkets beslut 2003-06-06. Skolverket har
återkallat rätten till bidrag för den fristående
gymnasieskolan Fria Gymnasium i Kristianstads
kommun. Dnr 2001.310 612

4

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-10, § 236.
Beslut
att uppdra åt Tekniska kontoret att komplettera
förstudien av måltidsutredningen avseende Barn- och
utbildningsförvaltningens och Omsorgsförvaltningens
verksamhetsområden med ytterligare utredningar om
kostnader och förväntade besparingar.
Dnr 2003.420 622

5

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-06, § 197.
Beslut
att i yttrande till Skolverket avstyrka Kunskapsskolans
ansökan om rätt till bidrag för en fristående grundskola
i Hässleholms kommun fr o m läsåret 2003/2004.
Dnr 2003.223 611

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

6

Sammanträdesdag

Sid

2003-10-22

18

Kommunfullmäktige 2003-08-25, § 130.
Omdisponering av intäkter för finansiering av
utbyte och komplettering av undervisningsmateriel
på Jacobsskolan. Beslut
att investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp
på en miljon kronor (anslagstyp 2),
att investeringarna finansieras genom att en miljon
kronor av intäkterna från samverkansavtalet tas upp
som investeringsinkomst,
att investeringarna bokförs under eget investeringsprojekt, samt
att bruttoramarna (drift) ändras så att både intäktsramen och kostnadsramen utökas med 400 000 kronor.
Dnr 2003.184 041

7

Kommunfullmäktige 2003-08-25, § 131. Anhållan om
överföring av medel för facklig verksamhet (lärare).
Beslut
att överföra 1,6 mnkr från Barn- och
utbildningsnämndens budget till kommunstyrelsens/
personalkontorets budget. Dnr 2003.131 049

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-10-22

19

BUN § 144
Beslut enligt delegation
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Lars-Göran Johansson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Jan Dahlberg, förvaltningschef (gy-skolan)

§§
14-15
133
135-143
167-176
103-111
93-119
5-43
165-174
109-115
4-7
5-6

Beslutsförslag
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2003-10-22 godkänns.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2003-10-22 godkänns.

Justering

Utdraget bestyrkes

