
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-02-19 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11.45 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Stefan Erikson  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot, ej § 30-31 
Leif  Jonegård  (L) ledamot, ej § 30-31 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare, § 30-31 
Brita Kvicklund  (L) tjänstgörande ersättare, § 30-31 

 
Övriga deltagare Liselotte Andersson  (M) ersättare 

Cathrine Kronberg  (M) ersättare 
Birgitta Svensson  (C) ersättare, § 22-29, 32-39 
Brita Kvicklund  (L) ersättare, § 22-29, 32-39 
Jane Ahnland Rosenlind (V) ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Annica Henrysson  chef förskola, ped. omsorg § 23 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, § 23, 27, 28 
Stina Lindell  barn- och elevhälsochef, § 24, 25 
Tinta Gustavsson  skolsköterska, § 24 
Ivan Vojnovic  logoped, § 24 
Peter Byström  skolpsykolog, § 24 
Ewa Hjerpe  programrektor, § 26 
Anette Karlsson  individ- och familjeomsorgschef, § 27  
Therese Wessman  kvalificerad utredare, § 29, 30, 32, 39 
Pia Svartén  ekonom/controller, § 33, 34 
Carina Törnell  sekreterare 

  
Justerare Anita Olausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 22-39 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Anita Olausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Anslagsdatum 2019-02-25 Anslaget tas ner 2019-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 22                                                   Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning. 
 
Helena Hallerhed (C) och Leif Jonegård (L) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärende 9 och 10 på dagordningen.                     
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Utbildningsnämnden 

UN § 23                                                   Dnr 2019/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Sekretess - Befarade 
kränkningar, inkomna klagomål och synpunkter.  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Förskolechef samt rektors anmälda kränkningsärenden enligt förteckning, Dnr 
2019/71 (1).     

Behandling på sammanträdet 

Annica Henrysson informerar om anmält kränkningsärende på en förskola. 
(99917).   

Anna-Karin Yséus informerar om ett avslutat Skolinspektionsärende, 
Dnr 2018/215 och om ett anonymt inkommet klagomål på undervisningen, Dnr 
2019/63.          
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Utbildningsnämnden 

UN § 24                                                   Dnr 2018/00433  

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna ”Patientsäkerhetsberättelse – 
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser 2018”.  

Bakgrund 

3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgar att vårdgivaren årligen 
ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:  

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 

 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten. 

 Vilka resultat som uppnåtts. 
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Patientsäkerhetsberättelse" upprättad av barn- och 
elevhälsochef Stina Lindell och utbildningschef Maria Appelgren. 

Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska, psykologiska och 
logopediska insatser 2018. 

Ledningssystem för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska 
insatser. 

Muntlig information på mötet av barn- och elevhälsochef Stina Lindell, 
skolsköterska Tinta Gustavsson, logoped Ivan Vojnovic och skolpsykolog Peter 
Byström.    

Expedierats till: 
Stina Lindell, barn- och elevhälsochef  
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Utbildningsnämnden 

UN § 25                                                   Dnr 2019/00023  

Information - Barn- och elevhälsans verksamhet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen om barn- och elevhälsan i 
Mariestads kommun.      

Bakgrund 

Ny nämnd för mandatperioden har tillträtt och barn- och elevhälsochef Stina 
Lindell informerar om barn- och elevhälsan i Mariestads kommun.                 

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Stina Lindell, barn- och elevhälsochef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 26                                                   Dnr 2017/00421  

Redovisning av Vadsbogymnasiets främjande arbete av 
närvaro 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisning av 
Vadsbogymnasiets främjande arbete av närvaro.       

2. Utbildningsnämnden beslutar om en återkoppling av ärendet i maj 2019.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2018-12-11 (Un § 193) att rektor för 
Vadsbogymnasiet kallas till arbetsutskottets februarimöte för att redovisa hur 
man arbetar för främjande av närvaro. 

Elevers frånvaro över 10 % var fortsatt hög läsåret 2017/18 på 
Vadsbogymnasiet. Därför blev ett av målen för läsåret 2018/19 att främja 
elevers närvaro på skolan. 

En arbetsgrupp bestående av representanter för pedagoger, ledning och 
elevhälsa tillsattes i början av september 2018 för att arbeta för främjad närvaro.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag med tillägg om en 

återkoppling av ärendet i maj 2019.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Redovisning av Vadsbogymnasiets främjande arbete av 
närvaro” upprättad av avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage och 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Muntlig information på mötet.         
 

Expedierats till: 
Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 27                                                   Dnr 2017/00542  

Närvaroteam Victoria - Återkoppling 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 

2. Utbildningsnämnden beslutar om återkoppling i ärendet på 

utbildningsnämndens möte 17 september 2019.. 

Bakgrund 

Barn och unga i Mariestads kommun ska växa upp under trygga och 

goda förhållanden. Alla barn och unga ska ges möjlighet till goda 

uppväxtvillkor i kommunen och ges förutsättningar till god fysisk och 

psykisk hälsa för att senare utvecklas till goda samhällsmedborgare. 

Det finns barn och unga som av olika anledningar inte förmår fullfölja 

sin skolgång eller som lever i otrygga miljöer.  

Efter beslut av utbildningsnämnden och socialnämnden i februari 

2018 bildades Närvaroteam Victoria. Teamet startade upp i augusti 

med nuvarande utformning, en socialpedagog och en 

familjebehandlare.  

Målsättningen med arbetet är att minska antalet hemmasittare/school-

drop-outs genom att arbeta mer förebyggande och främjande samt 

skapa fler lösningar på hemmaplan så att det endast i undantagsfall blir 

aktuellt med externa placeringar.  

Syftet med teamet är att utifrån det enskilda barnets behov och förmågor och i 

kombination med de olika verksamheternas ordinarie resurser överbrygga och 

undanröja hinder och svårigheter som hindrar dem från att lyckas i vardagen, i 

såväl skola, fritid och i hemmet.  

Ytterligare en viktig funktion för Närvaroteamet är att fungera 

vägledande för befintliga professioner inom verksamheterna. 

Sedan starten har teamets arbete resulterat i att fyra elever kunnat 

återgå till ordinarie skola.              
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Forts § 27 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Sektorövergripande Närvaroteam Victoria” 

upprättad av grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef 

Maria Appelgren. 

Muntlig information på mötet av grundskolechef Anna-Karin Yséus 

och individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson.     

 

 

Expedierats till: 
Anna-Karin Yséus, grundskolechef 
Anette Karlsson, Individ och familjeomsorgschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 28                                                   Dnr 2019/00022  

Information - Grundskola/F-klass/Särskola/Fritidshem 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.          

Bakgrund 

Ny nämnd för mandatperioden har tillträtt och avdelningschef för grundskolan, 
Anna-Karin Yséus, informerar om förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem.            

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Anna-Karin Yséus, grundskolechef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 29                                                   Dnr 2018/00502  

Avgift för ansökan om godkännande av enskild som 
huvudman  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut avgift 
för de ansökningar som kommunen handlägger om godkännande av enskild 
som huvudman. Avgiften för nyetablering föreslås uppgå till 35 000 kr och 
avgiften för ansökan om utökning av befintligt godkännande till 25 000 kr.         

Bakgrund 

En ny paragraf införs i 2 kap. skollagen den 1 januari 2019. Den lyder enligt 
följande.    

5 c § Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om 
godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar 
om godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

Av prop. 2017/18:158 framgår att självkostnadsprincipen ska gälla vid 
beräkningen av avgifterna.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger viss vägledning om 
avgiftssättningen i cirkulär 18:41. Utifrån det har sektor utbildning tagit fram ett 
förslag.     

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Avgift för ansökan om godkännande av enskild som 
huvudman”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
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Utbildningsnämnden 

UN § 30                                                   Dnr 2018/00209  

Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola, 
tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor 
med fritidshem 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer reviderad "Riktlinje för godkännande av enskild 
huvudman för förskola, tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem".   
 
Leif Jonegård (L) och Helena Hallerhed (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.    

Bakgrund 

Enligt skollagen 26 kap. ska varje huvudman utföra tillsyn över fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Enligt skollagen 9 kap. 22 §, 10 kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 § 
samt 18 kap. 37 § ska varje huvudman utföra insyn i fristående skolor och 
fristående skolor med fritidshem. 

2016-12-13 (Un § 177) fastställde utbildningsnämnden riktlinje för tillsyn i 
fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående 
skolor och fristående skolor med fritidshem. 

Nu gjord revidering innehåller ändringar med anledning av en skärpning i 
skollagen avseende prövningen av ägare/ledning för fristående förskolor.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola, 
tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i 
fristående skolor och fristående skolor med fritidshem upprättad av kvalificerad 
utredare Therese Wessman och utbildningschef Maria Appelgren. 
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Forts § 30 
 

Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola, tillsyn i fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och 
fristående skolor med fritidshem.  

Muntlig information på mötet av kvalificerad utredare Therese Wessman. 

 

 

Expedierats till: 
Therese Wessman, kvalificerad utredare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 31                                                   Dnr 2018/00027  

Samverkan, insyn friskolor 2018 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner den insyn som bedrivits för år 2018.    
 
Leif Jonegård (L) och Helena Hallerhed (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.     

Bakgrund 

I enlighet med riktlinjerna för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med 
fritidshem (antagen i utbildningsnämnden 2015-09-08, reviderad 2018-06-13) 
ska sektor utbildning i februari varje år redovisa hur insynen i fristående skolor 
och fristående skolor med fritidshem bedrivits.  

Inhämtning av information kring fristående gymnasieskolor inom 
gymnasiesamverkan Skaraborg har för 2018 skett genom att nämndsekreteraren 
begärt ut alla offentliga handlingar i dessa ärenden från de kommuner som är 
aktuella (Lidköping och Skövde).  

Skövde kommun meddelar att kommunen inte har någon rutin för att utnyttja 
rätten till insyn. Avdelningschefer inom sektor barn och utbildning har 
regelbundna möten (ett under vårtermin och ett under hösttermin) med 
rektorerna för de fristående skolorna i kommunen för att förbättra 
möjligheterna för informationsutbyte och dialog. Det förs dock inga protokoll 
vid de mötena. 

Lidköpings kommun meddelar att  Utbildningsförvaltningen inte har nyttjat 
rätten till insyn under 2018. 

Utbildningschefen i Mariestad har haft tre samverkansmöten med de fristående 
verksamheterna i Mariestads kommun under 2018. Dessa möten protokollförs.            

Underlag för beslut 

Protokoll från Mariestads kommun, sektor utbildnings samverkansmöten med 
de fristående verksamheterna i kommunen. 

Muntlig information på mötet.      

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 32                                                   Dnr 2018/00402  

Internkontrollplan 2019 - kontrollperiod 1 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner interkontroll för kontrollperiod 1.      

Bakgrund 

Internkontrollplan 2019 antogs av utbildningsnämnden den 11 december 2018 
(Un § 194). Enligt beslutad internkontrollplan 2019 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid fyra tillfällen under året. 

För kontrollperiod 1 återrapporteras en rutin. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-05 (Unau § 5) beslutade att de 
förskolechefer där ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” ej 
godkänts och de rektorer vars enhet helt saknar plan kallas till 
utbildningsnämndens arbetsutskott 5 mars 2019.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.      

Underlag för beslut 

Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 1.      

 

 

Expedierats till: 
Therese Wessman, kvalificerad utredare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 33                                                   Dnr 2016/00438  

Bokslut 2018 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner bokslut för 2018.      

Bakgrund 

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en 

ekonomisk sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt 

kalenderår. Bokslut ska godkännas av nämnden senast i februari 

månad. Nämndens bokslut kommer därefter att utgöra en del av 

kommunens årsredovisning. 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till 

kommunfullmäktige för hur kommunkoncernen har använt sina 

ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden. 

Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen har uppfyllt de 

mål som kommunfullmäktige har beslutat. 

Ekonomienheten har upprättat bokslut för år 2018 för 

utbildningsnämndens verksamheter.  

Bokslutet för 2018 är avslutat och visar ett underskott på totalt 1 305 

tkr för nämndens verksamheter.  

Utfallet av investeringsbudgeten visar på ett underskott på -483 tkr. Detta beror 
på inventariekostnader till kosten och skolan.            

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Bokslut 2018” upprättad av ekonom/controller Pia 

Svartén och utbildningschef Maria Appelgren.   

Dokument ”Bokslut 2018 förklaring”.    

 

 

Expedierats till: 
Pia Svartén, ekonom/controller 
Christina Olsson, chef ekonomienheten 
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Utbildningsnämnden 

UN § 34                                                   Dnr 2019/00024  

Information - Budget/ekonomi 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Ny nämnd för mandatperioden har tillträtt och ekonom/controller Pia Svartén 
informerar om budgetprocessen i Mariestads kommun. Utbildningsnämnden får 
även information om resursmodell för förskola och skola.          

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Pia Svartén, ekonom/controller 
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Utbildningsnämnden 

UN § 35                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet 

  

Utbildningschefen informerar 

- Överklagat skolskjutsärende där Förvaltningsrätten bedömer att  
kommunens beslut var korrekt.   

- Överklagat tilläggsbeloppsärende där Förvaltningsrätten bedömer att 
kommunens beslut var korrekt. 

- Inkommet elevärende från Skolinspektionen. 

- En omorganisation av Introduktionsprogrammet på Vadsbogymnasiet 
är pågående då programmet har färre språkelever. 

- Avdelningscheferna har följt upp verksamheternas kvalitetsverktyg. 
Handlingsplan ska tas fram i de verksamheter där så erfordras.  

- Statistik över skolskjutsärenden som handlagts redovisas.     

Ordförande informerar 

- Arbetsutskottet har beslutat om en återkoppling gällande hur vida man 
på Vadsbogymnasiet tar hänsyn och ej lägger andra prov vid de tillfällen 
det är nationella prov. 

- Arbetsutskottet har beslutat om en återkoppling gällande 
”Frånvarotrappan” för förskola och grundskola på utbildningsnämndens 
möte 19 mars 2019. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 36                                                   Dnr 2019/00008  

Rapporter 

  

 

Sture Pettersson (S) har deltagit i dialogmöte mellan Vuxenutbildningen i 
Skaraborg och Skolverket fredagen den 1 februari 2019. Rapport är inlämnat.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 37                                                   Dnr 2019/00009  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.     

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

 Delegat: Rektorer, förskolechefer 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2019/71 (1) 

 
Delegat: Monica Lalli, skolskjutshandläggare 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut i skolskjutsärenden januari 209 Dnr UN 2019/70 (1) 

 
Delegat: Annica Henrysson, chef förskola och pedagogisk omsorg 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B10 Beslut om tilläggsbelopp Dnr UN 2018/482 

 
Delegat: Förskolechefer 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering förskola perioden april-maj 2019 Dnr UN 2018/439 
(20) 

 

Delegat:  Susanne Bohm, förskolechef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut utökad tid Dnr UN 2018/30 

 

Delegat: Marita Lemming, förskolechef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut utökad tid Dnr UN 2018/159 
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Utbildningsnämnden 

UN § 38                                                   Dnr 2019/00010  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

 Handlingar att anmäla 2019-02-19. 

 Inbjudan - Intern styrning och kontroll för förtroendevalda våren 2019. 

 Inbjudan pwc Årsredovisning - ett rykande aktuellt ämne. 

 Miljö och bygg - Fredslund Livs Kontrollrapport Dnr 2019.MBN206 
Datum 2019-02-04.  

 Miljö och bygg - Fredslund Extra offentlig kontroll  Dnr 
2018.MBN1637 Datum 2019-01-31. 

 Miljö och bygg - Fredslund Livs Avgift extra offentlig kontroll Dnr 
2018.MBN1637 Datum 2019-02-01. 

 Miljö och bygg - Vävaren Extra offentlig kontroll  Dnr 2018.MBN1647 
Datum 2019-02-01. 

 Miljö och bygg - Vävaren Livs Avgift extra offentlig kontroll Dnr 
2018.MBN1647 Datum 2019-02-01. 

 Miljö och bygg - Vävaren Livs Kontrollrapport Dnr 2019.MBN208 
Datum 2019-02-01. 

 Miljö och bygg Lyrestad Livs Kontrollrapport Dnr 2019.MBN253 
Datum 2019-02-06. 

 Salems kommun är 2018 års bästa skolkommun. 

 Västtrafik - Sommarskolkort 2019.                            
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Utbildningsnämnden 

UN § 39                                                   Dnr 2019/00052  

Information - Skollag 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Ny nämnd för mandatperioden har tillrätt och kvalificerad utredare Therese 
Wessman informerar om skollagen.                    

 

 

Expedierats till; 
Therese Wessman, kvalificerad utredare 

  

 


