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Förskolenämndens hemställan om revidering av 
nämndens reglemente 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Förskolenämndens hemställan om revidering av nämndens reglemente återremitteras, med 
hänvisning till vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Förskolenämnden beslutade 2020-11-25 § 214, att hemställa till kommunfullmäktige om 
revidering av nämndens reglemente. Förskolenämnden har tidigare uppmärksammat att 
skrivningar i nuvarande reglemente inte anses överensstämma med det uppdrag som nämnden 
är ålagd att fullgöra enligt gällande författningar. Förskolenämnden föreslår följande 
justeringar i reglementets kapitel 2, att § 3-5 tas bort samt att § 1 kompletteras med en 
skrivning om tillsynsansvar för fristående verksamheter.  

Förslaget som i förskolenämndens hemställan är kopplat till den nya nämndorganisationen har 
hanterats i ärendet Revidering av förskolenämndens, utbildningsnämndens, samt nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildningens reglementen avseende bland annat ny lagstiftning och 
vissa kommunövergripande frågor, dnr 0431/21. 

Stadsledningskontorets samlade bedömning är att förskolenämndens hemställan inte i 
tillräcklig hög grad har beretts på ett allsidigt och sakligt sätt. Hemställan saknar en rättslig 
analys som visar på vilka grunder nuvarande reglemente inte är förenligt med gällande rätt. 
Hemställan saknar också en analys av vilka konsekvenser föreslagna förändringar får för 
verksamheten, hur förändringen påverkar grundskolenämnden och hur det påverkar 
vårdnadshavare och dess barn.  

Med bakgrund av detta föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar om att 
återremittera ärendet till förskolenämnden.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret delar förskolenämndens bedömning att en justering av nämndens 
reglemente i enlighet med förslaget inte har någon ekonomisk påverkan.  

Bedömning ur social och ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån ovanstående 
dimensioner. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-06-27 
Diarienummer 1551/20 
 

Handläggare  
Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se  
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Bilaga 
Förskolenämndens handlingar 2020-11-25 § 214  
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Ärendet  
Förskolenämnden beslutade 2020-11-25 § 214 att hemställa till kommunfullmäktige om 
revidering av nämndens reglemente.  

I ärendet lämnas förslag till hantering av förskolenämndens hemställan om förändrat 
reglemente 2020-11-25 § 214 till kommunfullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 
Förskolenämnden beslutade 2020-11-25 § 214, att hemställa till kommunfullmäktige om 
revidering av nämndens reglemente. Förskolenämnden har tidigare uppmärksammat att 
skrivningar i nuvarande reglemente inte anses överensstämma med det uppdrag som nämnden 
är ålagd att fullgöra enligt gällande författningar. Förskolenämnden föreslår följande 
justeringar i reglementets kapitel 2, att § 3-5 tas bort samt att §1 kompletteras med en 
skrivning om tillsynsansvar för fristående verksamheter.  

I beredning av ärendet har stadsledningskontoret haft kontakt med förskoleförvaltningen 
respektive grundskoleförvaltningen. 

De förslag som i förskolenämndens hemställan, som är kopplade till den nya 
nämndorganisationen, har hanterats i ärende Revidering av förskolenämndens, 
utbildningsnämndens, samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningens reglementen 
avseende bland annat ny lagstiftning och vissa kommunövergripande frågor, dnr 0431/21. 

Förskolenämndens framställan 
Förskolenämnden gör bedömningen att reglementet måste justeras så att det överensstämmer 
med det uppdrag som nämnden är ålagd att följa i enlighet med gällande författningar.  

Öppen förskola och omsorg på obekväm arbetstid 
Förskolenämnden föreslår att § 3-4 om ansvar för öppen förskola och omsorg på obekväm 
arbetstid i förskolenämndens reglemente tas bort. Förskolenämnden anser att skrivningarna i 
reglementet inte är nödvändiga då förskolans ansvarsområde redan synliggörs i § 1-2 samt att 
dessa verksamheter inte är obligatoriska enligt 25 kap. 3 § skollagen. Nuvarande 
reglementesskrivning förhindrar enligt förskolenämnden också möjligheten för nämnden att 
fatta eget beslut om huruvida omsorgsformerna ska tillhandahållas eller inte i Göteborgs Stad. 
Enligt nämnden handlar det snarare om politiska viljeriktningar som inte passar in i ett 
reglemente utan som istället bör hanteras i en budget/uppdragshandling. 

Förskolenämnden ansvarar för grundskolenämndens gynnande beslut 
Förskolenämnden föreslår att deras ansvar enligt § 5 om verkställighet av 
grundskolenämndens gynnande beslut avseende pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm 
arbetstid som erbjuds i stället för fritidshem tas bort.  

Förskolenämnden anser att skrivningen inte överensstämmer med gällande lagstiftning och hur 
frågan hanteras i praktiken. Förskolenämnden och grundskolenämnden är två olika 
myndigheter med skilda ansvarsområden i enlighet med skollagen. Nuvarande skrivning 
innebär enligt förskolenämnden att nämnden har en skyldighet att ta över ansvaret för ett 
område som hör till grundskolenämnden. Förskolenämnden anser vidare att denna reglering 
strider mot § 2 i grundskolans reglemente. Enligt förskolenämndens tolkning är huvudregeln 
att respektive myndighet ansvarar för sin egen verksamhet i enlighet med gällande 
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lagstiftning. Enligt förskolenämnden kan det aldrig vara en skyldighet för förskolenämnden att 
verkställa beslut som en annan myndighet har fattat. 

Utöver de lagliga hinder som förskolenämnden anser föreligga, finns de enligt nämnden också 
stora praktiska svårigheter med hanteringen. En förutsättning för att förskolenämnden ska 
kunna ta in grundskolenämndens elever i sin verksamhet är att det finns lediga platser. 
Förskolenämnden har att följa gällande köordning och kan inte ta in elever med förtur. 
Grundskolenämnden kan enligt förskolenämnden inte besluta att elever får plats i förskolans 
verksamhet utan att först försäkra sig om att köreglerna följs.  

Tillsynsansvar 
Förskolenämnden konstaterar vidare i sin hemställan att tillsynsansvaret enligt 26 kap. 4 § 
skollagen behöver förtydligas. Kommunen har tillsynsansvar för fristående verksamheter som 
bedriver förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I nuvarande reglemente finns inte någon 
skrivning. En skrivning avseende tillsynsansvaret bör enligt förskolenämnden skrivas in i 
reglementet.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets samlade bedömning är att förskolenämndens hemställan saknar 
väsentliga delar för att en allsidig bredning av ärendet ska kunna göras. Den information som 
framkommit i kontakterna med respektive förvaltning har inte ändrat på detta.  

Framför allt saknar hemställan en dokumenterad rättslig analys som visar på vilka grunder 
nuvarande reglemente inte anses förenligt med gällande rätt. Hemställan innehåller inte heller 
en analys av hur de föreslagna förändringarna påverkar barnen ur ett barnperspektiv och hur 
förändringen påverkar vårdnadshavarna. Det saknas också en analys av vilka konsekvenser 
förändringen får för grundskolenämnden.  

Med bakgrund av detta föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar om att 
återremittera ärendet till förskolenämnden.  

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Översyn av förskolenämndens reglemente 

§ 214, N608-2311/19 

Beslut 
Förskolenämnden tillskriver kommunfullmäktige med begäran om att förskolenämndens 

reglemente ändras i enlighet med följande förslag: 

1. 2 kapitlet 3-5 §§ i dess nuvarande form tas bort ur reglementet.  

2. En ny paragraf i enlighet med följande lydelse tas in i reglementet i syfte att 

förtydliga tillsynsansvaret: Nämnden ska ansvara för de uppgifter som ankommer 

på kommunen inom förskola och pedagogisk omsorg och därtill tillsyn av 

fristående verksamheter inom förskolenämndens ansvarsområde.  

3. En ny paragraf i enlighet med följande lydelse tas in i reglementet för att 

förtydliga folkhälsoarbetet samt samverkan med andra verksamheter: Nämnden 

ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom 

kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 

erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. 

Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på 

stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2 november 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

________________________ 

Helena Öhrvall 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  

 

Förskolenämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-11-25 
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Förslag till justering av förskolenämndens 
reglemente 

Förslag till beslut 
Förskolenämnden tillskriver kommunfullmäktige med begäran om att förskolenämndens 

reglemente ändras i enlighet med följande förslag: 

1. 2 kapitlet 3-5 §§ i dess nuvarande form tas bort ur reglementet.  

2. En ny paragraf i enlighet med följande lydelse tas in i reglementet i syfte att 

förtydliga tillsynsansvaret: Nämnden ska ansvara för de uppgifter som ankommer 

på kommunen inom förskola och pedagogisk omsorg och därtill tillsyn av 

fristående verksamheter inom förskolenämndens ansvarsområde.  

3. En ny paragraf i enlighet med följande lydelse tas in i reglementet för att 

förtydliga folkhälsoarbetet samt samverkan med andra verksamheter: Nämnden 

ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom 

kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 

erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. 

Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på 

stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden. 

 

Sammanfattning 
Förskolenämnden har uppmärksammat att reglementet inte överensstämmer med det 

uppdrag som nämnden är ålagd att följa i enlighet med gällande författningar. Nuvarande 

skrivningar i reglementet stämmer inte heller överens med hur pedagogisk omsorg och 

omsorg på obekväm arbetstid hanteras gentemot grundskoleförvaltningen i praktiken 

varför en ändring bör komma till stånd. Förtydliganden behövs också avseende 

tillsynsansvaret samt folkhälsoarbetet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En justering av förskolenämndens reglemente i enlighet med förslaget kommer inte 

påverka vare sig förskoleförvaltningen eller grundskoleförvaltningen ekonomiskt då 

justeringen endast innebär att skrivningarna i reglementet överensstämmer med gällande 

lagstiftning samt med hur hanteringen sker i praktiken.   

Förskoleförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-02 

Diarienummer N608-2311/19 

 

Handläggare: Anna Ycke 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förskolenämnden anser att det är viktigt att det framgår i reglementet att nämnden har ett 

ansvar för frågor som rör trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i 

samhällsplaneringen. Vidare bör det framgå att nämnden har ett ansvar att samverka med 

civilsamhället och andra verksamheter i staden avseende sociala frågor. 

 

Barnkonventionen 

Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet är 

förskoleförvaltningens främsta uppdrag och strävan. Eftersom justeringen av reglementet 

inte påverkar hur verksamheten drivs idag kommer heller inte barnen/eleverna påverkas 

av förändringen.  
 

Samverkan 
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 18 

november 2020.   

Bilaga 
1. Protokollsutdrag ärende 0482/20 Omsorg på obekväm arbetstid 
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Ärendet  
Förskolenämnden har uppmärksammat att skrivningar i nuvarande reglemente inte 

överensstämmer med det uppdrag som nämnden är ålagd att följa i enlighet med gällande 

författningar varför justeringar i reglementet bör göras. 

Beskrivning av ärendet 

Förskolenämndens ansvarsområde 

Förskolenämndens ansvarsområde framgår av 2 kapitlet 1-2 §§ i reglementet:  

1 §: Nämnden ska ansvara för de uppgifter som ankommer på kommunen inom förskola 

och pedagogisk omsorg.  

2 §: Nämnden är huvudman och ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen 

inom förskola och pedagogisk omsorg enligt skollagen och skolförordningen samt övrig 

lagstiftning inom utbildningsområdet. 

 

Öppen förskola och omsorg på obekväm arbetstid 

Nedanstående förändringar föreslås avseende öppen förskola och omsorg på obekväm 

arbetstid.  

Av 2 kapitlet 3 § i förskolenämndens reglemente framgår följande: Nämnden ansvarar 

för öppen förskola enligt skollagen. Förskolenämnden anser inte att denna reglering är 

nödvändig i reglementet då förskolans ansvarsområde redan synliggörs i 2 kapitlet 1-2 §§ 

samt att öppen förskola inte är obligatorisk i enlighet med 25 kap. 3 § skollagen.  

Av 2 kapitlet 4 § framgår följande: Nämnden ansvarar för omsorg på obekväm arbetstid 

enligt skollagen. Förskolenämnden anser inte heller att denna reglering är nödvändig i 

reglementet då förskolans ansvarsområde redan synliggörs i 2 kapitlet 1-2 §§. Av 8 kap. 3 

§ skollagen framgår även att det inte är en skyldighet för kommunen att anordna denna 

omsorgsform.  

Varken öppen förskola eller omsorg på obekväm arbetstid är i enlighet med skollagen 

obligatoriska omsorgsformer utan det är upp till varje kommun att besluta om dessa 

verksamheter ska tillhandahållas. I Göteborgs Stad erbjuds både öppen förskola och 

omsorg på obekväm arbetstid men en framtida förändring i förskolenämndens budget 

skulle kunna innebära att omsorgsformerna inte längre kan tillhandahållas. En skrivning i 

reglementet förhindrar förskolenämnden att själv fatta beslut om att omsorgsformerna ska 

tillhandahållas eller inte. Här handlar det snarare om politiska viljeriktningar som inte 

passar in i ett reglemente utan som istället bör hanteras i en budget/uppdragshandling. 

 

Förskolenämnden ansvarar för grundskolenämndens gynnande beslut 

Av 2 kapitlet 5 § i förskolenämndens reglemente framgår följande: Nämnden ansvarar 

för verkställighet grundskolenämndens gynnande beslut avseende pedagogisk omsorg och 

omsorg på obekväm arbetstid som erbjuds istället för fritidshem.  

Skrivningen överensstämmer inte med gällande lagstiftning samt hur frågan hanteras i 

praktiken. Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen är två olika myndigheter 

med skilda ansvarsområden i enlighet med skollagen. Skrivningen innebär att 
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förskoleförvaltningen har en skyldighet att ta över ansvaret för ett område som hör till 

grundskoleförvaltningen. Förskoleförvaltningen anser vidare att denna reglering strider 

mot 2 kapitlet 1-2 §§ i grundskolans reglemente där går att läsa följande:  

1 §: Nämnden ska ansvara för de uppgifter som ankommer på kommunen inom 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.  

2 §: Nämnden är huvudman och ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen 

inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för fritidshem enligt skollagen och skolförordningen samt övrig 

lagstiftning inom utbildningsområdet.   

Huvudregeln är att respektive myndighet ansvarar för sin egen verksamhet i enlighet med 

gällande lagstiftning. Det kan aldrig vara en skyldighet för förskolenämnden att verkställa 

beslut som en annan myndighet har fattat. Förutom att det råder sekretess mellan 

myndigheter så finns även stora praktiska svårigheter med hanteringen. En förutsättning 

för att förskoleförvaltningen ska kunna ta in grundskoleförvaltningens elever i sin 

verksamhet är att det finns lediga platser. Förskoleförvaltningen har att följa gällande 

köordning och kan inte ta in elever med förtur. Grundskoleförvaltningen kan alltså inte 

besluta att elever får plats i förskolans verksamhet utan att först försäkra sig om att 

köreglerna följs.  

I ärende N608-0482/20 beslutade förskolenämnden den 22 april 2020 § 89 (se bilaga 1) 

att förvaltningen kommer att bedriva omsorg på obekväm arbetstid enligt föreslagna 

rutiner och riktlinjer från och med 2021-01-01. På sidan 14 i det tjänsteutlåtande som hör 

till ärendet framgår bl.a. följande ”De platser som finns på förskolorna är i första hand 

avsedda för förskolebarn och förskolebarn kommer fortsatt att prioriteras före 

grundskolebarn (syskonförtur kommer inte att gälla för grundskolebarn). Men 

grundskolebarn kan sätta upp sig i kö vid en dygnet-runt öppen förskola och i mån av 

plats erhålla en sådan. Alla enheter har några skolbarn inskrivna, så de har i praktiken 

hittills fått plats”.  

Den hantering som gäller idag och som kommer fortsätta gälla även om 

förskolenämndens reglemente förändras enligt förslagen i detta tjänsteutlåtande innebär 

att elever i grundskolan måste ställa sig i kö till en dygnet-runt öppen förskola och får en 

placering i mån av plats. Grundskoleförvaltningen köper dessa platser av 

förskoleförvaltningen. Enligt ovanstående bör alltså nuvarande skrivning i 2 kapitlet 5 § 

förskolenämndens reglemente tas bort.   

Samma hantering som ovan gäller även pedagogisk omsorg. 

 

Tillsynsansvar 

Förskolenämnden konstaterar vidare att det behöver förtydligas vilken förvaltning som 

har tillsynsansvaret i enlighet med 26 kap. 4 § skollagen. Av bestämmelsen framgår 

följande:  

En kommun har tillsyn över 

   1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § 

andra stycket, 

   2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 
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25 kap. 10 §, och 

   3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 

b §§. 

En ny reglering avseende tillsynsansvaret bör skrivas in i reglementet i enlighet med 

följande förslag: Nämnden ska ansvara för de uppgifter som ankommer på kommunen 

inom förskola och pedagogisk omsorg och därtill tillsyn av fristående verksamheter inom 

förskolenämndens ansvarsområde. 

 

Folkhälsoarbete mm samt samverkan med andra verksamheter  

Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2020 §15 beslutat att föra in en ny skrivelse i 

Grundskoleförvaltningens reglemente. Skrivelsen lyder enligt följande:  

”Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser 

inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 

erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i 

sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra 

verksamheter i staden”. 

Förskolenämndenhar ett ansvar för frågor som rör trygghetsarbete, folkhälsoarbete, 

sociala erfarenheter i samhällsplanering.  Nämnden har vidare ett ansvar att samverka 

med civilsamhället och andra verksamheter i staden i sociala frågor. För att tydliggöra 

detta ansvar önskar nämnden att en likalydande skrivelse förs in i förskolenämndens 

reglemente. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förskoleförvaltningen gör bedömning att reglementet måste justeras så att det 

överensstämmer med det uppdrag som nämnden är ålagd att följa i enlighet med gällande 

författningar. Nuvarande skrivningar i reglementet stämmer inte heller överens med hur 

pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid hanteras gentemot 

grundskoleförvaltningen i praktiken varför en ändring bör komma till stånd. Med 

hänvisning till ovanstående är det förskolenämndens önskan att 2 kapitlet 3-5 §§ i dess 

nuvarande form helt tas bort ur reglementet samt att nya regleringar avseende 

tillsynsansvaret och folkhälsoarbete skrivs in.  

 

 

 

 Elisabet Nord 

 

Förskoledirektör 
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Enhetsutredning gällande omsorg vid 
långöppna förskolor på obekväm arbetstid 
(kväll/helg/natt)  

§ 89, N608-0482/20 

Beslut 
1. Förskolenämnden verkställer tidigare beslut om att Klockarevägens förskola 

(utbildningsområde Hisingen) avvecklar sin omsorg på obekväm arbetstid till 

höstterminen 2020. 

2. Förskolenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa Kapellgångens 

förskola (utbildningsområde Centrum) för dygnet runt verksamhet till januari 2021 

3.Prästgårdsängens förskola (utbildningsområde Centrum) fortsätter att bedriva sin 

verksamhet på obekväm arbetstid, så långt det är möjligt med hänsyn till arbetsmiljö för 

barn och personal, i befintliga lokaler under stora delar av hösten 2020. Barnen från 

Prästgårdsängen erbjuds plats på Kapellgångens förskola efter det. Under en eventuell 

övergångsperiod på några veckor erbjuds omsorg i hemmet tillfälligt.  

4. Förskolenämnden beslutar att fem dygnet-runt förskolor i Göteborg fortsätter att 

bedriva omsorg på obekväm arbetstid. Förskolorna som avses fortsätta sin verksamhet 

utöver Kapellgången är Salsavägen (utbildningsområde Öster), Gånglåten 

(utbildningsområde Väster), Sommarvädersgatan (utbildningsområde Hisingen) och 

Prästvägen (utbildningsområde Centrum). 

5. Förskolenämnden beslutar att förvaltningen kommer att bedriva omsorg på obekväm 

arbetstid enligt föreslagna rutiner och riktlinjer från och med 2021-01-01 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 15 april 2020. 

Yrkande M, L, D med instämmande av KD, daterat 22 april 2020, protokollsbilaga 7. 

Yrkande V, daterat 21 april 2020, protokollsbilaga 8. 

 

Tidigare behandling 
Information i ärendet 26 februari 2020, § 40. 

Förskolenämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-04-22 



 

 

Förskolenämnden 
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Propositionsordning  
Ordförande Hakan Önal (M) ställer yrkandet från M, L, D med instämmande av KD mot 

yrkandet från V och finner att nämnden bifaller yrkandet från M, L, D med instämmande 

av KD. 

 

Protokollsanteckning 
Elisabet Nord lämnar följande protokollsanteckning: 

Beslutet innebär en ökad ambitionsnivå som inte ryms inom fullmäktiges budget för år 

2020.  

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

__________________________ 

Helena Öhrvall 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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