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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-15

Plats och tid

Rådhuset onsdagen den 15 mars 2017, kl. 11.00-11.20

Beslutande

Tommy Bäck (S) ordförande
Anders Olsson (C) 1:e vice ordföranden
Caroline Willfox, (M) 2:e vice ordföranden
Abdullah Khaledian (S)
Niclas Lindfors (V)
Jenny Nordahl (SD)
Niclas Bodin (C)
Roger Siljeholm (M)
Angelica Beyer (S)
Helena Andersson (S)
Gunilla Risberg (MP)

Övriga deltagare

Helena Vådegård (KD)
Annika Karlsson (S)
Ulf Månsson, förvaltningschef
Per Wikström, bitr. förvaltningschef
Göran Garmo, utredare
Mai Andersson, nämndsekreterare

Utses att justera

Angelica Beyer

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sid A

Rådhuset, onsdagen den 15 mars, omedelbar justering
Sekreterare

27

Paragrafer

Mai Andersson
Ordförande

Mats Nilsson
Justerande

Angelica Beyer
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-15
2017-03-16

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

2017-04-07

Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Mai Andersson

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-15

Plats och tid

Rådhuset onsdagen den 15 mars 2017, kl. 08.30-15.15

Beslutande

Tommy Bäck (S) ordförande
Anders Olsson (C) 1:e vice ordföranden
Caroline Willfox, (M) 2:e vice ordföranden §§ 19-36
Abdullah Khaledian (S)
Niclas Lindfors (V)
Jenny Nordahl (SD) §§ 19-36
Niclas Bodin (C)
Roger Siljeholm (M)
Angelica Beyer (S)
Helena Andersson (S)
Annika Karlsson (S) §§ 19-21
Gunilla Risberg (MP) §§ 22-37

Övriga deltagare

Helena Vådegård (KD)
Annika Karlsson (S) §§ 22-29
Marie Palm, kommunicationschef, § 19
Therese Fäldt, HR-konsult, § 19
Ulf Månsson, förvaltningschef §§ 22-36
Per Wikström, bitr. förvaltningschef
Henry Surakka, ekonom § 21
Göran Garmo, utredare, § 28
Mai Andersson, nämndsekreterare

Utses att justera

Angelica Beyer

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sid B

Rådhuset, fredagen den 17 mars, kl. 9.00
Sekreterare

19-26, 28-37

Paragrafer

Mai Andersson
Ordförande

Tommy Bäck
Justerande

Angelica Beyer
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-15
2017-03-20

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

2017-04-11

Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Mai Andersson

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15

1

Bun § 19

Bun § 19

Information

Information
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning


Marie Palm, kommunikationschef informerar om ”Bilden i Säter”
presenterar det övergripande arbetet med att marknadsföra Säter som
en attraktiv kommun.



Therese Fäldt, HR-konsult redovisar hur man arbetar med sjukfrånvaron i Säters kommun.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15

2

Bun § 20

Bun § 20

Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöfrågor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
Aktuell information från förvaltningen


Per Wikström, biträdande förvaltningschef informerar om den aktuella situationen vid Stora Skedvi förskola.



Per Wikström informerar att Fäggeby förskola har varit drabbade av
återkommande magsjuka i verksamheten. För att komma tillrätta med
problemet kommer verksamheten att hållas stäng under några dagar
för att göra en sanering.



Per Wikström informerar om aktuella sjukskrivningar på förvaltningen.



Per Wikström informerar om de reaktioner som har inkommit från
medborgare när det gäller tillfällig flytt av Äventyret.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 21

Bun § 21

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15

3

dnr: BUN 2016/0205

Bokslut 2016

Bokslut 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Henry Surakka, förvaltningsekonom, presenterar årsbokslut med bokslutskommentarer för 2016.
Beslutsunderlag
Bokslut med bosklutskommentarer den 22 februari 2017
Utskottet den 1 mars 2017, § 11
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 22

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15

4

dnr: BUN 2017/0058

Bun § 22
Reviderade placeringsregler för förskola och
pedagogisk omsorg
Reviderade placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar placeringsregler för förskola och
pedagogisk omsorg.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg.
Förslaget innehåller:
 En revidering av placeringsreglerna utifrån att rutinen om avstängning
av barn vid obetalda räkningar föreslås tas bort och ersättas med en
ny rutin.
 Ur ett vårdnadshavarperspektiv föreslås en ändring av uppsägningstiden av plats från två månader till en månads uppsägningstid.
 Rubriken ”Regler för turordning” ersätts med ”Erbjudande om
plats”. När vårdnadshavare har anmält behov av plats ska kommunen
erbjuda plats inom fyra månader. Placering kan erbjudas i hela kommunen. Syskon till redan placerade barn placeras på samma förskola
samt att plats erbjuds så nära hemmet och utifrån vårdnadshavarnas
önskemål så långt det är möjligt. Hänsyn ska också tas till barngruppernas sammansättning. Barn som önskar omplacering/ byte av förskola prioriteras endast inför placering i augusti/ september. Byte kan
även ske under annan tid på året om platser finns.
 Följande text stryks: “Barn 3-5 år (från höstterminen barnet fyller tre
år) erbjuds delta i verksamheten under samma dagar/ tider som barnen som har en placering enl. allmän förskola även om barnet har ledig dag i schemat”.
 Tillägg har gjorts gällande vilken reglering som gäller vid vårdnadshavares sjukdom samt vid nattarbete. – ”Vid vårdnadshavares sjukskrivning kan barnet vara på förskolan/ pedagogisk omsorg ordinarie tider
eller utifrån det behov situationen kräver”.
forts.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15

5

forts. § 22
Vid nattarbete har vårdnadshavarna rätt att nyttja platsen i förskola/pedagogisk omsorg för att få vila/sömn dag innan första nattskift samt dag efter nattarbete.
 Rubriken ”Plats i annan kommun” tillkommer: ”Huvudprincipen är
att barnet erbjuds plats i barnets hemkommun. Om föräldrarna gemensamt önskar det, kan plats erbjudas i annan kommun. Den mottagande kommunen beslutar om det finns möjlighet att ta emot barnet. Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner”.
 Ang. barnomsorgsplats som inte nyttjas föreslås en ändring från att
vårdnadshavare ska säga upp platsen inom 3 månader till Vid barns
frånvaro får platsen behållas två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan. Vid anmäld frånvaro överstigande två månader görs en individuell bedömning om platsen får behållas.
 I övrigt har texten också setts över för att formuleras enklare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 7mars 2017
Nuvarande placeringsregler samt förslag till nya placeringsregler
Utskottet den 1 mars 2017, § 12
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 23

Bun§ 23

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15

6

dnr: BUN 2017/0058

Reviderade placeringsregler för fritidshem

Reviderade placeringsregler för fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar placeringsreglerna för fritidshem.
har sin plats kvar till och med den 30 juni 2017.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av placeringsregler för fritidshem.
Förslaget innehåller:
 En revidering av placeringsreglerna utifrån att rutinen om avstängning
av barn vid obetalda räkningar föreslås tas bort och ersättas med en
ny rutin.
 Ur ett vårdnadshavarperspektiv föreslås en ändring av uppsägningstiden av plats från två månader till en månads uppsägningstid.
 Ang. fritidshemsplats som inte nyttjas föreslås en ändring från att
vårdnadshavare ska säga upp platsen inom 3 månader till ” Vid barns
frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan. Vid anmäld frånvaro överstigande två
månader görs en individuell bedömning om platsen får behållas”.
 Tillägg har gjorts gällande vilken reglering som gäller vid vårdnadshavares sjukdom samt vid nattarbete. – Vid vårdnadshavares sjukskrivning kan eleven vara på fritidshemmet ordinarie tider eller utifrån det
behov situationen kräver. Vid nattarbete har vårdnadshavarna rätt att
nyttja platsen i förskola/pedagogisk omsorg för att få vila/sömn dag
innan första nattskift samt dag efter nattarbete.
 Rätten till plats,10 timar/vecka, för elever med föräldralediga eller
arbetslösa vårdnadshavare föreslås tas bort. Elev i fritidshem vars
vårdnadshavare är arbetslös, får behålla platsen en månad efter det att
vårdnadshavaren blivit arbetslös eller avslutas tidigare om så önskas.

forts.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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forts. § 23
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 7mars 2017
Nuvarande placeringsregler samt förslag till nya placeringsregler
Utskottet den 1 mars 2017, § 13
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 24

Bun § 24
sorgsavgifter

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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dnr: BUN 2017/0057

Ny rutin för hantering av obetalda barnom-

Ny rutin för hantering av obetalda barnomsorgsavgifter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar ny rutin för hantering av obetalda
barnomsorgsavgifter.
Ärendebeskrivning
En ny rutin för obetald barnomsorgsräkning har tagits fram och föreslås
ersätta den tidigare rutinen som barn- och utbildningsnämnden antog den
25 mars 2010, § 19. Förslag till ny rutin innebär att barnet inte stängs av
från sin barnomsorgsplats.
Bakgrund
Enligt barn- och utbildningsnämnden beslut den 25 mars, 2010, skulle
vårdnadshavaren som har två obetalda barnomsorgsräkningar, efter
prövning av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott stängas av från
barnomsorgen om inte skulden regleras. Om vårdnadshavaren ej reglerat
skulden före angivet datum skulle ärendet gå vidare till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 25 mars 2010, § 19
Förslag till ny rutin vid obetalda barnomsorgsavgifter.
Utskottet den 1 mars 2017, § 14
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 25

Bun § 25

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15

9

dnr: BUN 2015-000001

Revidering av delegationsordning

Revidering av delegationsordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till revidering av delegationsordningen.
Ärendebeskrivning
Revidering av delegationsordningen med anledning av ändring i skolförordningen, skollagen och placeringsregler för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem samt revidering av delegat inom vuxenutbildningen.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegationsordning.
Utskottet den 1 mars 2017, § 17
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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Bun § 26

dnr: BUN 2017/0038

Bun § 26

Reglemente för brukarråd

Reglemente för brukarråd
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skicka förslaget till reglemente
på remiss till brukarråden. Remissvar redovisas på nämnden den 7 juni
2017.
Ärendebeskrivning
Vid dagen sammanträde presenterar förvaltningen ett förslag på ett gemensamt reglemente som ska gälla för samtliga brukarråd.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008-03-30, 27§, att se det som
önskvärt att brukarråd inrättas på alla områden…, att förslag på reglemente läggs till barn- och utbildningsnämnden för beslut för respektive
område.
Områdena upprättade därefter lokala reglementen för sina brukarråd.
Reglementen som kom att ha olika innehåll.
Beslutsunderlag
Förslag till gemensamt reglemente för brukarråd inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
Utskottet den 1 mars 2017, § 18
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 27

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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dnr: BUN 2017/0005

Bun § 27
Yttrande över KPMG:s granskning av
”Städning på skolorna”
Yttrande över KPMG:s granskning av ”Städning på skolorna”
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar till revisionen.
Ärendebeskrivning
KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska städningen på kommunens skolor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om städningen av hygienutrymmen i skolor i Säters kommun är väl
fungerande utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
rapporten som ska lämnas senast den 15 mars 2017.
Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom och ser positivt på
de åtgärder Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att vidta.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer också att till samhällsbyggnadsnämnden påtala vikten av att även beakta revisorernas rekommendation om översyn av toaletter och hygienutrymmen ur underhållssynpunkt.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport från KPMG den 14 december 2016
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 januari 2017
SBN beslut den 25 januari 2017, § 11
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen den 21 februari 2017
Utskottet den 1 mars 2017, § 15
__________
Paragrafen justeras omedelbart
Delges
Revisorerna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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Bun § 28

Bun § 28
kommun

Lokaler för förskola- och skola i Säters

Lokaler för förskola- och skola i Säters kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
Aktuell information


Göran Garmo informerar om det pågående arbetet att hitta en ersättningslokal för förskolan Äventyret.



Göran Garmo informerar om det pågående bygget av förskola och
skola i Stora Skedvi.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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Bun § 29
Bun § 29

Redovisning internkontroll, februari 2017

Redovisning internkontroll, februari 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad internkontroll.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller olika kontrollmoment som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redovisas för nämnden efterföljande månad.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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Bun § 30

Bun § 30
tet

Fyllnadsval efter Mats Nilsson (S) till arbetsutskot-

Fyllnadsval efter Mats Nilsson (S) till arbetsutskottet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tommy Bäck (S) väljs som ordförande i arbetsutskottet under perioden 13 mars
2017 – 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Mats Nilsson har avsagt sig uppdraget som ordförande i arbetsutskottet. Till ny
ordförande föreslås Tommy Bäck (S).
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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Bun § 31

Bun § 31
skottet

Fyllnadsval efter Benny Gifting (S) till arbetsut-

Fyllnadsval efter Benny Gifting (S) till arbetsutskottet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Helena Andersson (S) väljs som ledamot i arbetsutskottet under perioden i 13
mars 2017- 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Benny Gifting (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsutskottet. Ny
ledamor efter Benny Gifting ska utses.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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Bun § 32

Bun § 32

Val av kontaktpolitiker till kulturskolan

Val av kontaktpolitiker till Kulturskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Helena Andersson (S) väljs till ny kontaktpolitiker till kulturskolan.
Ärendebeskrivning
Ny kontaktpolitiker ska utses till Kulturskolan efter Benny Gifting (S).
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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Bun § 33

Bun § 33

Information verksamhetsbesök

Information verksamhetsbesök
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
De som är ute på verksamhetsbesök ska enligt beslut den 27 oktober
2016, § 104 lämna en skriftlig redovisning som ska delges nämnden.


Niclas Bodin informerar från verksamhetsbesök vid Strora skedvi
förskola och skola.



Niclas Bodin informerar från brukkarrådsmötet i februari, Stora
skedvi förskola och skola.



Caroline Willfox informerar från brukarådet vid Enbacka skola.



Roger Siljeholm informerade från brukarådet vid Klockarskolan



Anders Olsson informerar om verksamhetsbesök vid Stora Skedvi
skola.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-15
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Bun § 34

Bun § 34

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit dela av redovisningen.
2017/0042 Beslut om att utse TF rektor vid Dahlander Kunskapscentrum, för perioden 13-17 mars och 25 april
2017.
2017/0043 Brådskande ärende, Beslut om tillfällig avgiftsbefrielse vid förskolan Äventyret.
2017/0053

Beslut om plats i förskola med hänsyn till barnets
behov

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Bun § 35

Bun § 35
Anmälan av pågående/avslutade
ärenden, kränkande behandling
Anmälan av pågående/avslutade ärenden, Kränkande
behandling
2016/0271 Avslutad utredning gällande kränkande behandling
vid Stora Skedvi skola
2017/0056

Anmälan om att utredning gällande kränkande behandling inletts vid Kungsgårdsskolan

2017/0059

Anmälan om att utredning gällande kränkande behandling inletts vid Kungsgårdsskolan

2017/0060 Anmälan om att utredning gällande kränkande behandling inletts vid Kungsgårdsskolan
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Bun § 36

Bun § 36

Delgivningar

Delgivningar
Dnr:

Bilaga

Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och
2017/0039
annan pedagogisk verksamhet till kommuner
som tillämpar maxtaxa 2017
2017/0040

Ansökan och beslut om beviljat statsbidrag för
undervisning under skollov för 2017

x

2017/0041

Statsbidrag inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser

x

Skolenkät hösten 2016 för elever grundskola, ht
åk 5 och 9,

x

Skolenkät hösten 2016 för pedagogisk personal
grundskola

x

Skolenkät hösten 2016 för vårdnadshavare förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiet

x

Skolenkät hösten 2016 för vårdnadshavare och
pedagogisk personal i förskola.

x

Kursinbjudan - Kommunal ekonomi för förtroendevalda, vt 2017

x

Kursinbjudan - Utveckla ordförandeskapet i
nämnden och styrelser

x

Inspektionsrapport för tillfälliga förskolelokaler
i Skönviksområdet

x

2016/0304

2017/0063 Skolinspektionen – Anmälan om skolsituationen för elev vid stora Skedvi skola

Justerande sign

x

Utdragsbestyrkande

sekretess
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Bun § 37

Bun § 37

Verksamhetsbesök Ungdomens hus

Verksamhetsbesök Ungdomens Hus
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden genomför verksamhetsbesök vid Ungdomens hus. Per Eriksson, ungdomskonsulent informerar om verksamheten. Därefter visas politikerna runt i lokalerna och får möjlighet att träffa
några ungdomar.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

