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135 Mötets öppnande
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136 Val av justerare
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137 Godkännande av dagordning
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138 Aktuellt från förvaltningen
Sammanfattning

Evakueringsprocessen
Michael Manolescu
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner informationen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
__________
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Dnr GFN 2019/134

139 Medborgarförslag: Fritidsklubb för årskurs 4-6 i
Svartbäcksskolan
Sammanfattning

Ett medborgarförslag som inkommit till grund– och förskolenämnden innebär en Fritidsklubb för åk 4-6 i Svartbäcksskolan
med motivering att barnen ska ha en meningsfull fritid efter skolan.
Förslagsställaren uttrycker att ta sig till Brandbergsskolan eller
Vendelsömalmsskolan inte är ett alternativ då barnen inte kommer
att ta sig dit. Detta leder till att de går hem och sätter sig framför
datorn. Dessutom hamnar de barn som inte bor i närområdet
utanför då de måste åka hem direkt.
Under tiden 2016-07-01 fram till 2019-06-30 pågick en pilotverksamhet med öppen fritidshemsverksamhet på
Svartbäcksskolan.
Förvaltningens synpunkter

I utbildningsförvaltningens uppdragsområde Organisation Ledning
och Styrning ingår åtgärden utifrån Bilaga 3 Mittensamarbete för
Haninge till Politiska plattform 2019-2022 att utreda möjligheten
att överföra den öppna fritidsverksamheten för 10-12 åringar till
skolan.
Utredningen kommer att hanteras som ett uppdrag av nämnden och
kommer att påbörjas under 2020. Utredningen får visa hur
skollagens krav på att fritidshem ska erbjudas till och med
vårterminen det år då eleven fyller 13 år på bästa sätt ska uppfyllas.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag: Fritidsklubb för åk 4-6 i Svartbäcksskolan
diarienummer KS 2019/296
- Bilaga 3 Vår politiska inriktning – Mittensamarbete för Haninge
2018-12-03
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att medborgarförslaget
anses besvarat.
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Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Förslagsställaren
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Dnr GFN 2019/175

140 Månadsuppföljning ekonomi
Handlingarna kommer senare.
__________
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Dnr GFN 2018/245

141 Reviderad attestförteckning
Sammanfattning

Nämnden ska varje år anta en ny attestförteckning. Sedan juli 2011
gäller ett nytt attestreglemente i kommunen. Däri framgår att
attesträtterna ska knytas till befattning och ansvarsområde, med
eventuella begränsningar. Attesträtten för varje ansvar är därför
direkt kopplad till en befattning. Nuvarande befattningshavare
anges dock fortfarande.
Namn på ansvariga chefer samt områden uppdaterade och angivna i
kursiv stil.
2592 Bitr. rektor 2 Södra Jordbro, Norberg, Elisabeth
2371 Bitr. rektor Brandbergens förskoleenhet, Eriksson, Åsa
2351 Bitr. rektor 1 Brandbergsskolan, Sandborg, Anna-Maria
2352 Bitr. rektor 2 Brandbergsskolan, Jovic, Natasa
2353 Bitr. rektor 3 Brandbergsskolan, Andersson, Martin
2511 Bitr. rektor Båtsmanskolan, Gustafsson, Eva
2555 Intendent Skärgården, Lindh, Annika
2556 Bitr. rektor Skärgårdens skolor, Sahlstedt, Lisa
2691 Intendent Norra Jordbro, Malmström, Carina
2292 Bitr. rektor 1 Vendelsö Östra, Wennerström, Stina
2293 Bitr. rektor 2 Vendelsö Östra, Nyberg, Ida
2291 Intendent Vendelsö Östra, Hall, Maria
2312 Bitr. rektor 1 Haga/Lyckebyskolan, Öberg, Rose-Marie
2313 Bitr. rektor 2 Haga/Lyckebyskolan, Alpedal, Eva
2314 Bitr. rektor 3 Haga/Lyckebyskolan, Ferm, Åsa
2315 Bitr. rektor 4 Haga/Lyckebyskolan, Linton, Annica
2591 Intendent Södra Jordbro, Johansson, Yvonne
2593 Bitr. rektor 1 Södra Jordbro, Fällman, Carola
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2651Bitr. rektor 1 Höglundaskolan, Billberg, Anna
2653 Bitr. rektor 2 Höglundaskolan, Miklos, Teréz
2671 Bitr. rektor 1 Kvarnbäcksskolan, Stenblom, Joakim
2672 Bitr. rektor 2 Kvarnbäcksskolan, Sixten Karlberg, Sara
2821 Bitr. rektor 1 Tungelsta/Västerhaninge, Lönn, Jenny
2594 Bitr. rektor 3 Södra Jordbro, Kelly Mills Kallin
2561 Bitr. rektor 1 Måsöskolan, Drugge, Jens
2562 Bitr. rektor 2 Måsöskolan, Kaspersson, Monika
2563 Bitr. rektor 3 Måsöskolan, Nilsson, Carina
2564 Bitr. rektor 4 Måsöskolan, Dahlborg, Maria
2565 Intendent Måsöskolan

, Persson, Malin

2842 Bitr. rektor 1 Ribbybergsskolan, Riddermark, Ingrid
2843 Bitr. rektor 2 Ribbybergsskolan, Ekbäck, Anders
2831 Bitr. rektor 1 Ribbyskolan, Lindblad, Camilla
2832 Bitr. rektor 2 Ribbyskolan, Lexander, Maria
2833 Ribbyskolan kök, Mirén, Mats
2834 Bitr. rektor 3 Ribbyskolan, Andersson, Claes
2542 Bitr. rektor 1 Runstensskolan, Wakäng, Britt-Marie
2574 Bitr.rektor Skärgårdens förskolor Katarina Tärnell
2342 Bitr. rektor 1 Svartbäcksskolan Lundin, Emma
2343 Svartbäcksskolan kök,

Lundgren, Magnus

2344 Bitr. rektor 2 Svartbäcksskolan Landström, Anna
2345 Bitr. rektor 3 Svartbäcksskolan, Joakim Andersson
2521 Bitr. rektor 1 Söderbymalmskolan, Wiberg, Susanna
2522 Bitr. rektor 2 Söderbymalmskolan, Lundberg, Jenny
2481 Bitr. rektor 1 Södra Handens förskoleenhet, Ottosson, MarieLouise
2482 Bitr. rektor 2 Södra Handens förskoleenhet, Rostami, Dalile
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2483 Bitr. rektor 3 Södra Handens förskoleenhet, Hennies, Cecilia
2811 Bitr. rektor 1 Tungelstaskolan, Reisö, Carina
2812 Bitr. rektor 2 Tungelstaskolan, Wassberg, Emma
2813 Bitr. rektor 3 Tungelstaskolan, Woxell, Ingela
2814 Bitr. rektor 4 Tungelstaskolan, Adnan Morad, Maje
2346 Bitr. rektor 4 Svartbäckskolan, Björkqvist, Eva
2794 Bitr. rektor Vargberget, Annika Moberg
2271 Bitr. rektor Vendelsögård, Skeppet, Nilsson, Susanne
2272 Intendent Vendelsö Västra, Groth, Ann
2273 Bitr. rektor Anden, Mårtensberg, Alen, Myhrberg, Jessica
2333 Bitr. rektor 1 Vendelsömalmsskolan, Molander, Anneli
2334 Bitr. rektor 2 Vendelsömalmsskolan, Barrientos, Pernilla
2335 Bitr. rektor 3 Vendelsömalmsskolan, Vardiero, Anna
2337 Intendent Vendelsömalmskolan, Robert Elliot
2531 Bitr. rektor Vikingaskolan, Näslund, Michelle
2793 Bitr. rektor Park Öst/Nytorp, Tegenfeldt, Marianne
2792 Bitr. rektor Åby, Virsile, Jurate
2791 Intendent Västerhaninge norra, Engqvist, Jessica
2854 Bitr. rektor 1 Åbyskolan, Strömberg, Carola
2855 Bitr. rektor 2 Åbyskolan, Forslund, Joanna
2532 Bitr. rektor 2 Vikingaskolan, Lindenskoug, Susanne
2533 Kökschef Vikingaskolan, de Beer, Johan
2856 Intendent Åbyskolan, Ellström, Kjell-Åke
Underlag för beslut

- Attestförteckning GFN
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner den reviderade
attestförteckningen.
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Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Jeanette Winnerstad KSF,
ekonomiadministrativa enheten, chefscontroller
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Dnr GFN 2018/74

142 Förslag om avgift för enskilds ansökan om att
bedriva fristående förskola och att utöka sådan
verksamhet
Sammanfattning

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler i skollagen (2010:800)
kring godkännanden av enskildas ansökningar om att bedriva
fristående förskola och att utöka redan godkänd
förskoleverksamhet. Reglerna innebär en utvidgad prövning för
kommuner som ska handlägga ansökningarna. Enligt de nya
reglerna har Haninge kommun rätt att ta ut en avgift från den som
ansöker om godkännande att bedriva en fristående förskola.
När det gäller principer för avgiftssättningen gäller
kommunallagens (2017:725) bestämmelser om
självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbud mot
retroaktivt verkande beslut.
Förvaltningens synpunkter

De nya reglerna om godkännande av enskild som huvudman för ny
fristående förskola och utökad redan godkänd förskoleverksamhet,
innebär en utvidgad prövning. Eftersom reglerna innebär en
möjlighet att ta ut en avgift för en ansökan om godkännande, anser
utbildningsförvaltningen att kommunfullmäktige ska besluta att
avgift ska tas ut av sökanden.
Utbildningsförvaltningen har vid utredningen och bedömningen av
avgiftsnivån beaktat självkostnadsprincipen.
Utbildningsförvaltningen har vidare beaktat motsvarande avgifter
som tas ut av andra kommuner. Exempelvis tar Malmö stad ut en
avgift om 25 000 kr för en ansökan om att starta ny fristående
förskola. Strängnäs kommun tar ut avgifter om 25 000 kr
respektive 15 000 kr för ansökan om godkännande att bedriva ny
förskola och godkännande att utöka redan godkänd
förskoleverksamhet.
Utbildningsförvaltningen har även gjort en jämförelse med de
avgifter som Skolinspektionen tar ut för ansökan om att starta ny
fristående skola och för utökningar av redan godkänd sådan

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Kallelse/dagordning

15 (28)

Sammanträdesdatum

2019-12-12

skolverksamhet. Avgiften för dessa ansökningar är 35 000 kr
respektive 25 000 kr. Utbildningsförvaltningens bedömning är att
Haninge kommuns handläggning kräver något mindre tid än
Skolinspektionens handläggning. Bedömningen är att en fast avgift
om 25 000 kr för ansökan om godkännande att bedriva en ny
förskola och en fast avgift om 15 000 kr för ansökan om
godkännande att utöka redan godkänd förskoleverksamhet, speglar
kommunens kostnad för att handlägga och pröva respektive
ansökan.
Bedömningen är att ansökan inte ska tas upp till prövning förrän
avgiften har betalats och att avgift tas ut oavsett om ansökan
beviljas eller inte.
Underlag för beslut

I 2 kap. 5-5 a §§ skollagen finns de nya reglerna om godkännanden
av enskildas ansökningar om att bedriva fristående förskola och att
utöka redan godkänd förskoleverksamhet.
I 2 kap. 5 c § finns regeln om möjligheten att ta ut avgifter för
sådana ansökningar.
I 2 kap. 6 § kommunallagen finns regeln om
självkostnadsprincipen.
Förslag till beslut

Grund- och förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska
besluta enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgift från och med den 1 mars
2020 ska tas ut av den enskilde som ansöker om att bedriva ny
fristående förskola och att utöka redan godkänd
förskoleverksamhet.
2. Avgiften för ansökan om godkännande att bedriva en ny
fristående förskola ska vara 25 000 kr.
3. Avgiften för ansökan om godkännande att utöka redan godkänd
fristående förskoleverksamhet ska vara 15 000 kr.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
__________
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Expedieras: Akt, registrator KSF
För verkställighet: Kommunfullmäktige
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Dnr GFN 2019/11

143 Läsfrämjande insatser
Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden har av kommunfullmäktige fått i
uppdrag att föreslå och genomföra läsfrämjande insatser i
samverkan med Haninges bibliotek för att öka läsförståelsen hos
barn och elever i för- och grundskolan. I samband med
Ledningsträff för utbildning (LTU) beslutades att gällande Strategi
för ökad läskvalitet för Haninges grundskoleelever som ingår i
Granskning av kommunens åtgärder för ökad läsförståelse april
2016 Dnr 2015/36 revideras samt att gymnasieskolan inkluderas i
uppdraget.
Utredningen avviker från utredningsdirektivet på flera punkter
utifrån en förändrad strategi att leda utbildningen i Haninge
kommun mot högre kvalitet och högre resultat. Avvikelserna gäller
de punkter som i den nya strategin bör ingå i
utbildningsförvaltningens uppdragsområden Kvalitet i
undervisningen samt Kompetensförsörjning.
En kartläggning har gjorts av läsfrämjande insatser som Haninge
bibliotek, folkbiblioteket, erbjuder förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan. Skolbibliotekens förmåga till läsfrämjande
insatser beskrivs i en separat bilaga. Utredningen redogör för hur
olika statsbidrag använts för att stödja målgruppens läsförståelse.
Strategier för ökad läskvalité för Haninges grundskoleelever som
antogs 2016 har granskats.
Förvaltningens synpunkter

Det som framkommit bland annat i den workshop som genomförts
är ett behov av en sammanhållande funktion på
utbildningsförvaltningen. Denna funktion ska rikta sig inåt i
organisationen mot skolbibliotekarierna men också utåt över
förvaltningsgränsen mot kultur- och fritidsförvaltningen för att
utveckla arenan för samarbetet med folkbiblioteket.
De moment som ingår i den process som utgjorde en del i
utredningsdirektivet, identifiering, insamling, analys, samordning,
prioriteringar, finansiering, tillhandahållande, genomförande,
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uppföljning och redovisning till nämnd med mera föreslås ska ligga
i samordnares uppdrag inom uppdragsområdet Kvalitet i
undervisningen för att säkerställa att de läsfrämjande insatserna
emanerar ur behov från enheterna i syfte att stärka elevernas
läsförmåga. I uppdraget ska det också ingå att kartlägga
kompetenshöjande insatser för pedagogerna inom uppdragsområdet
Kompetensförsörjning.
Sedan Strategier för ökad läskvalité för Haninges grundskoleelever
antogs 2016 har omvärlden förändrats så att obligatoriska
kartläggningsmaterial och bedömningsstöd utarbetats av Skolverket
i syfte främja en likvärdig bedömning och betygssättning.
Grundskolans resultatuppföljningsprocess har utvecklats genom
regelbunden avstämning i rapport till rektor (RTR). Avstämningen
sker utifrån elevernas kunskapsutveckling i förhållande till
kunskapskraven och i relation till årskurs.
Strategier för ökad läskvalité för Haninges grundskoleelever fyller
inte längre sitt syfte varför beslut om dess användning föreslås
upphöra 2020-01-01.
Underlag för beslut

- Förslag och genomförande av läsfrämjande insatser i samverkan
med Haninge bibliotek för att öka läsförståelsen hos barn och
elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Dnr GFN
2019/11, GVN 2019/6.
- Skolbibliotekens förmåga till läsfrämjande insatser Dnr 2015/36.
Förslag till beslut

1. Grund – och förskolenämnden beslutar att Strategier för ökad
läskvalité för Haninges grundskoleelever upphör 2020-01-01 då
de inte längre fyller sitt syfte.
2. Rapporten Förslag och genomförande av läsfrämjande insatser i
samverkan med Haninges bibliotek för att öka läsförståelsen
hos barn och elever i förskola, grundskola och gymnasiet
godkänns.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
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__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
För verkställighet: Utbildningsdirektör
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Dnr GFN 2019/205

144 Svar på remiss om program för Haninge
kommuns ANDTS-arbete (ANDTS - Alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel)
Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden har beretts tillfälle att lämna
synpunkter på förlaget till program för Haninge kommuns ANDTSarbete (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) till
Kommunstyrelsen Dnr KS 2019/403.
Programmet har presenterats för Chefsamråd Unga, där
verksamhetschefen för grundskolan och förvaltningens centrala
säkerhetssamordnare ingår.
Förvaltningens synpunkter

Den nationella strategin En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 upphör och någon ny
strategi är inte antagen. Detta innebär att den nu gällande kommer
att vara vägvisare med sina mål. Det program som tagits fram ska
vara vägledande för Haninges arbete med ANDTS.
Nästa steg är att förvaltningen i samarbete med andra förvaltningar
skriver fram en kommunövergripande handlingsplan. Denna ska
innehålla de aktiviteter som ska genomföras för att nå de
övergripande målen. Då ANDTS-arbetet i Haninge ska beakta fem
perspektiv, vilka gäller för alla mål i programmet, behöver dessa
förtydligas med vad de innebär i praktiken. De olika perspektiven
är följande:
- Jämlikhetsperspektiv
- HBTQ perspektiv
- Barnrättsperspektiv
- Jämställdhetsperspektiv
- Funktionshinderperspektiv.
Förvaltningen ser positivt på att ett kommungemensamt program
tas fram för ANDTS-arbetet och föreslår att grund- och
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förskolenämnden lämnar det som sitt svar till
kommunstyrelseförvaltningen.
Underlag för beslut

– Förslag till program för Haninge kommuns ANDTS-arbete, Dnr
KS 2019/403
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden lämnar förvaltningens synpunkter
som sitt svar till kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag. Sverre Ekdahl (M) deltar inte i
beslutet.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr GFN 2019/220

145 Remiss - Namngivning av skolor i
Västerhaninge
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har mottagit en remiss från
stadsbyggnadsförvaltningen rörande namngivning av skolor i
Västerhaninge.
Remissförslaget innebär att den nya skolan som uppförs i Åby
1:206, utifrån principen för anknytning till befintliga namn i
området, får namnet Åbyskolan. Förslaget innebär också att
Åbyskolans befintliga lokaler belägna i Åby 1:136 invid Nytorps
förskola återfår sitt tidigare namn Nytorpsskolan.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen ser positivt på förslaget att Åbyskolans
verksamhet tar med sitt namn till den nya skolbyggnaden. Det är
även lämpligt att namnet anknyter till den nya skolans närområde
där Åbyvägen och Åbyparken finns belägna. Den nya
skolbyggnaden byggs dessutom ihop med den nyuppförda
Åbyhallen.
I och med att den befintliga Åbyskolans lokaler återfår sitt
ursprungliga namn Nytorpsskolan får även det området en enhetlig
namngivning vilket underlättar orienteringen för boende, besökare
samt blåljuspersonal.
Förvaltningen föreslår därför grund- och förskolenämnden att ställa
sig bakom namnberedningens förslag.
Förslag till beslut

1. Grund– och förskolenämnden antar utbildningsförvaltningens
yttrande och överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Kallelse/dagordning

23 (28)

Sammanträdesdatum

2019-12-12

För verkställighet: Stadsbyggnadsförvaltningen, Namnberedningen,
Sofia Fridlund
För kännedom: KSF Lokalförsörjning Mikael Stadin–Steffen,
Tornberget VD Marita Anheim

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Kallelse/dagordning

24 (28)

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Dnr GFN 2019/221

146 Remiss - Namngivning av skola inom Vega
detaljplan 2
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har mottagit en remiss från
stadsbyggnadsförvaltningens namnberedning rörande namngivning
av den nya kommunala skola som byggs i Vega detaljplan 2 och
som i tidigare planering skulle drivas av fristående huvudman.
Remissförslaget innebär att den nya skolan som uppförs i
Täckeråker 1:228 ska heta Nakterhusskolan, vilket har anknytning
till Vegaexpeditionen. Skolbyggnaden är belägen intill
Nakterhusvägen, Vega Allé och Timvinkelvägen. Nakterhus var en
fartygsutrustning som normalt satt placerad framför styrman och
som omslöt känsliga navigationsinstrument, så som till exempel
kompass. Nakterhus var försedda med belysningsanordning och
siktglas och var vanliga på större fartyg och skepp, bland annat
expeditionsfartyget Vega.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen anser att namnförslaget ingår i
namnkategorin förknippad med Vegaexpeditionen och befintliga
namn i området. Förvaltningen föreslår därför grund- och
förskolenämnden att ställa sig bakom namnberedningens förslag.
Förslag till beslut

1. Grund– och förskolenämnden antar utbildningsförvaltningens
yttrande och överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Stadsbyggnadsförvaltningen, Namnberedningen,
Sofia Fridlund

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Kallelse/dagordning

25 (28)

Sammanträdesdatum

2019-12-12

För kännedom: KSF Lokalförsörjning Mikael Stadin–Steffen,
Tornberget VD Marita Anheim

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Kallelse/dagordning

26 (28)

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Dnr GFN 2019/6

147 Meddelanden
Sammanfattning

Meddelandena skickas ut löpande. En sammanställning av
meddelandena skickas ut i kallelsen till nämndsammanträdet.
Övrigt
Samverkansprotokoll 2019-10-30
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner informationen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Kallelse/dagordning

27 (28)

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Dnr GFN 2019/5

148 Delegationsbeslut
Sammanfattning

Enligt 7 kap. 8 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till
nämnden.
Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över
anmälda delegationsbeslut till och med 2019-12-02 (Löpnummer
38). Delegationsbesluten återfinns i kallelsen till
nämndsammanträdet.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
__________
Expedieras: Akt

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Kallelse/dagordning

28 (28)

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Dnr GFN 2019/264

149 Förändring av nyckelkodsområde Vega
Handlingarna kommer senare.
__________

