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Sammanträdesprotokoll 2 (3) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-04  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Louise Mörk (S) (ordförande) 

Lena Jarblad (S) (vice ordförande) 
Carola Bergman (S) 
Massoud Sari Aslani (S) §§123-128, §§131-134 
Maria Platni (V) 
Håkan Johansson (M) 
Hans Öhlund (C) §§123-134 
Åke Forslund (SJV) 
Eva Åström (SJV) 
Inga Granström (V) (tjänstgörande ersättare) 
Elisabeth Davidsson (S) (tjänstgörande ersättare) §§123-129, 
§§131-135 
Evelina Blom (C) (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Malin Westling (förvaltningschef) 
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare) 
Irene Johansson Worrsjö (verksamhetschef Grans 
Naturbruksgymnasium) §123 
Annika Niklasson (rektor Strömbackaskolan) §123 
Britta Dahlén (avdelningschef gymnasiet) §§123-124 
Carmen Karlsson (samordnande controller) §§126-127 
Elice Ökvist (avdelningschef grundskola och fritidshem) §§128-
130 
Kommunrevisorerna §126 
KPMG §126 
Bo Åström (Biträdande avdelningschef grundskola och fritidshem) 
§129 
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Innehållsförteckning ...................................................................................................Sid 
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Barn- och utbildningsnämnden 
  

Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 123 
 

Organisationsstruktur för Grans Naturbruksgymnasium 
Diarienr 21BUN170 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-05-26, § 75, beslutades att 
förvaltningschef fick i uppdrag att genomföra en djupare utredning kring Grans framtida 
organisation där både möjligheten att införa en resultatenhet och konsekvenserna av att 
inlemma Grans i ordinarie gymnasieorganisation skulle ingå. 
 
Utifrån nämndens beslut gav förvaltningschef såväl gymnasiechef Britta Dahlén som 
verksamhetschef för Grans Naturbruksgymnasium Irene Johansson Worrsjö i uppdrag att 
utreda de två separata spåren i nämndens beslut. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar informationsärendet för nämnden tillsammans med 
gymnasiechef Britta Dahlén och verksamhetschef Irene Johansson Worrsjö. 
Beslut väntas fattas på nästa nämndsmöte den 24 november 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag - Organisationsstruktur för Grans Naturbruksgymnasium 
Bilaga 1 - Verksamhetsplan Grans som resultatenhet 
Bilaga 2 - Förslag till avtal resultatenhet 
Riktlinjer för resultatenheter 
Bilaga 3 - Grans som en enhet inom Strömbacka 
Bilaga 2b - Ansökan för resultatenhet Grans Naturbruksgymnasium 
 
Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 124 
 

Förändring i Ekonomiprogrammets inriktningar, skolenhet Munin 
Strömbackaskolan 
Diarienr 21BUN295 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att starta inriktningen 
juridik inom ekonomiprogrammet vid Strömbackaskolan från och med läsår 2022-2023. 
 
Ärendebeskrivning 
I dagsläget erbjuds elever som söker Ekonomiprogrammet vid Strömbackaskolan endast 
inriktning ekonomi. Önskemålet från skolledningens sida är att utöka verksamheten med 
inriktningen juridik. Vi vet att inriktningen juridik är ett attraktivt alternativ för elever i andra 
kommuner och ur ett elevperspektiv skulle vi se det positivt att kunna erbjuda den 
inriktningen även i Piteå och därmed bredda valmöjligheterna för eleverna. Idag har vi elever 
som pendlar till andra kommuner för att inriktningen inte erbjuds i Piteå vilket innebär 
kostnader i form av interkommunal ersättning. 
 
Rektor vid skolenhet Munin Strömbackaskolan föreslår följande förändringar: 
 
Vi har i dagsläget inriktning ekonomi men önskar att lägga till inriktning juridik för att öka 
attraktiviteten av programmet och valmöjligheten för eleverna. 
 
Inriktning juridik 
Eleverna får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den 
påverkas av internationell rätt. De utvecklar sin förmåga att analysera och bedöma juridiska 
problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. 
 
Inom inriktning juridik ingår kurserna; (obligatoriskt) 
Affärsjuridik 
Filosofi 1 
Psykologi 2a 
Rätten och samhället 
 
Programfördjupning juridik; (valda av Strömbackaskolan) 
Kriminologi (inom kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering) 
Internationell rätt (inom kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering) 
Valbar kurs Ledarskap och organisation eller Engelska 7 
 
Elever inom juridikinriktningen har möjlighet att välja matematik 3 inom det individuella 
valet. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ställer sig bakom rektorns 
förslag att starta inriktningen juridik inom ekonomiprogrammet. 
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 Sammanträdesdatum 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Ledamöterna Carola Bergman (S) och Inga Granström (V) yrkar bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Avdelningschef gymnasiet 
Rektor för skolenhet Munin 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 125 
 

Kvalitetsrapport Personal, Läsåret 2020-2021 
Diarienr 21BUN209 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Kvalitetsrapport Personal, läsåret 2020/2021. 
 
Ärendebeskrivning 
I slutet av läsåret 2020-2021 hade utbildningsförvaltningen i Piteå 1 493 anställda varav 1 283 
var tillsvidareanställda. Antalet årsarbetare, dvs. heltidsanställda, har minskat med – 0,07 % 
från föregående år vilket avviker från den nationella trenden de senaste åren. Jämfört med 
såväl rikets som länets kommunala huvudmän har Piteå en god utbildningsnivå bland 
personalen. 
 
Effekter av Coronapandemin kan noteras under läsåret både vad gäller nyttjande av 
timvikarier och sjukfrånvaro bland personalen som ökat med en procentenhet sedan fjolåret. 
Det är tydligt att den uppmaning som funnits om att man ska stanna hemma från arbetet vid 
minsta sjukdomssymptom har hörsammats, men även den tillfälliga förändringen av 
karensdagen, det faktum att man i förskolan inte kan jobba på distans utan måste sjukskriva 
sig vid minsta symtom samt restriktionen att gravida inte får arbeta med barn och unga i 
skolväsendet efter vecka 20 har inverkat på sjukfrånvaron. 
 
I och med att läsåret 2020/2021 varit präglat av Coronapandemin är det svårt att veta i vilken 
grad resultaten i rapporten är påverkade av pandemin. Av den anledningen föreslår 
förvaltningens ledningsgrupp att det inte utdelas några specifika uppdrag med anledning av 
årets kvalitetsrapport. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar kvalitetsrapporten. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
Kvalitetsrapport Personal, läsåret 2020/2021. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
UBF förvaltningschef 
UBF avdelningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och elevhälsa 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport Personal Läsår 2020-2021 
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Paragrafen är justerad 
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§ 126 
 

Grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21BUN39 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar svar på revisorernas frågor. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna upprättat yttrande till 
Kommunrevisorerna och KPMG. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
Carmen Karlsson, Samordnande controller på Utbildningsförvaltningen redovisar för Barn-
och utbildningsnämnden svaren till grundläggande granskning 2021. 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen, Piteå kommun Kommunens revisorer 
 
Beslutsunderlag 
Svar grundläggande granskning 2021 
1.1 Protokoll för BUN 2020-04-29 § 43 
1.1 Verksamhetsplan 2021-2023 BUN 
1.2 Återrapport - Kvalitetsrapport Personal Läsåret 2019-2020(21BUN50-3) 
2.1 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-01-20 § 8-9 
2.2 Delarsrapport aug 2021 - BUN 
2.4 Rapport Internbudget 2021 
3.1 Internkontrollplan 2021 BUN 
3.1.1 Genomfor riskanalys 
4. Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning 
4. Förslag till tillägg till Skolpliktsrutin utifrån KPMGs granskning 
4. Analys - Var hamnar studenterna efter genomförd utbildning 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 127 
 

Internbudget BUN 2022 – Information 
Diarienr 21BUN292 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om internbudget samt  investeringsplan 
år 2022. 
  
Beslut tas vid sammanträdet 24 november 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och 
rambudget för planperioden 2022 – 2024 utformat ett förslag till internbudget för 
verksamhetsåret 2022 med utgångspunkt i nämndens mål och tilldelade uppdrag. 
Samordnande controller Carmen Karlsson informerar om de förutsättningar som gäller för 
internbudget 2022 samt presenterar förslag till budget. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef UBF 
Samordnande controller UBF 
 
Beslutsunderlag 
Internbudget 2022 - Barn och utbildningsnämnden 
Investeringsplan 2022 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 128 
 

Översyn av organisationen för särskilt stöd och 
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper 
Diarienr 21BUN122 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i väntan på nationellt beslut bör en rektor bli 
ansvarig för huvudmannens alla kommunala övergripande grupper dvs. Tallbacka, AST-
enheten och Språkslussen from 2022-01-01. 
 
Ansvarig rektor får i uppdrag att med utgångspunkt av det som framkommit i delrapporten 
arbeta vidare för hur det organisatoriskt kan genomföras och förvekligas. 
  
Slutrapport bör vara huvudmannen tillhanda senast 2022-05-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Under lå 2020/2021 lyftes inom grundskolan och bland rektorer, vid ett flertal tillfällen, 
ojämlikheten avseende våra kommunala särskilda undervisningsgrupper, AST-enheten och 
Tallbacka. Det gäller såväl organisation som regelverk för placering. 
 
Till huvudmannen inkom det 2021–03 två ansökningar om avvikelse från regelverket om max 
1 år vid Tallbacka. I samband med beslutet fick undertecknad i uppdrag att genomföra en 
översyn över hur stödet för barn med särskilda behov är organiserat inom grundskola med 
följande frågeställningar: 
 
- Hur är det särskilda stödet organiserat, vilka samordningsvinster finns och vad ger 
långsiktigt den bästa effekten? 
- Hur har man organiserat sig i andra kommuner? 
- Är våra kommunala särskilda undervisningsgrupper rätt organiserade? 
- Vilka fördelar och nackdelar med att ha särskilda undervisningsgrupper? 
- Ska de tillhöra ett rektorsområde? 
 
Översynen innehåller skollag, nationella utredningar, vårdnadshavares synpunkter, en 
redovisning hur verksamheten idag är organiserad samt en redovisning av s.k. fokusdialoger 
som genomförts med personalrepresentanter från olika verksamheter i grundskolan. I 
delrapportens slutsatser och förslag framkommer ett behov av ett likvärdigt regelverk för 
huvudmannens kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper AST- enheten och 
Tallbacka samt fördelar med att inrätta så kallade resursskolor. Ett eventuellt beslut om 
förändring av våra särskilda undervisningsgrupper bör inte tas i avvaktan på ett nationellt 
beslut. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att i väntan på nationellt beslut bör en 
rektor bli ansvarig för huvudmannens alla kommunala övergripande grupper dvs. Tallbacka, 
AST-enheten och Språkslussen from 2022-01-01. 
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Ansvarig rektor får i uppdrag att med utgångspunkt av det som framkommit i delrapporten 
arbeta vidare för hur det organisatoriskt kan genomföras och förvekligas. Slutrapport bör vara 
huvudmannen tillhanda senast 2022-05-30. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Avdelningschef grundskola 
 
Beslutsunderlag 
Beslut avseende Tallbacka 
Utredning kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper 2021.09 
Samlad elevhälsa, bilaga § 114 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 129 
 

Statsbidrag för en likvärdig skola 2022 
Diarienr 21BUN294 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter tar del av informationen. 
  
Ledamöterna delar upp sig i två grupper och diskuterar förslag på hur bidraget ska fördelas 
inom organisationen. Förslagen mejlas in till avdelningscheferna för grundskola. 
  
Nämnden beslutar i ärendet vid sammanträdet 15 december 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Det här statsbidraget syftar till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten 
och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Regeringen har 
tidigare fattat beslut om ändring i förordningen för statsbidraget. Förändringarna, som trädde i 
kraft den 20 juli 2020, kom då även att omfatta bidragsomgången 2020. Ändringen innebär att 
statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling nu även kan användas för insatser 
i fritidshemmet. 
 
Det är huvudmannen som bestämmer hur bidraget fördelas inom organisationen. 
För bidragsomgången 2022 finns tillgängliga medel om totalt 6,23 miljarder kronor. 
Bidragsramen för Piteå kommun var år 2021 på 18 698 076 kr och för 2022 gäller ett 
ansökningsbart bidrag på 18 750 233 kr för tidsperioden 2022-01-01-2022-12-31. 
 
Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman 
och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren. 
 
Ett villkor för att kommunen ska erhålla statsbidraget är att huvudmannen tar fram en 
åtgärdsplan där det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar för den period 
bidragsomgången gäller för. 
 
Ett förslag på åtgärdsplan kommer att utarbetas av avdelningschef grundskola efter samråd 
med nämnd, ledningsgrupp och rektorer samt efter samverkan med de fackliga 
organisationerna. Det slutliga förslaget på åtgärder redovisas i BUN 2021-12-15. 
Biträdande avdelningschef grundskola och fritidshem föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering rektorer Likvärdig skola 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 130 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 21BUN1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningar och avslutade kränkningsärenden. 
  
Avdelningschef grundskola informerar ledamöterna om fyra kränkningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden antog 18 januari 2012 riktlinjer för att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Senaste 
revideringen av rutinerna genomfördes 2014-12-10. 
 
Den nya skollagen har tydliga bestämmelser om huvudmannens ansvar. 
- Skapa system och rutiner för att förebygga och förhindra att kränkningar, trakasserier och 
diskriminering förekommer. 
- Skyldighet att upprätta rutiner för att säkerställa att uppgifter om kränkningar utreds 
tillräckligt, åtgärder vidtas och följs upp. 
- Har det juridiska och ekonomiska ansvaret om barn och elever far illa. 
 
Bakgrunden till skärpningen i lagstiftningen är att myndigheter och frivilligorganisationer 
uppmärksammat att kränkningar i skolmiljön är ett stort problem. Det har gjorts flera 
skadeståndsprocesser där elever blivit utsatta för kränkningar och försökt få rätt mot 
skolhuvudmannen men misslyckats. Ett annat skäl till lagändringen är att huvudmannen vid 
skadeståndskrav inte känt till missförhållandena i skolan. Därför har kravet på att 
huvudmannen ska informeras om incidenter införts. 
 
Arbetsgång för systematiskt arbete, skollagen 6 kap 10 § - handlingsplikten: 
Steg 1 Upptäcka och anmäla till förskolechef, rektor och barn- och utbildningsnämnden 
Steg 2 Utreda och analysera 
Steg 3 Åtgärda, vidta verkningsfulla åtgärder 
Steg 4 Följa upp och utvärdera regelbundet 
  
Avdelningschef informerar om ett kränkningsärende. 
Steg 5 Ärendet avslutas 
Steg 6 Skicka återrapport till barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärendet är inte öppet för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 131 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 21BUN2 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra till ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller 
åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. 
 
Det är inte möjligt att delegera ärenden som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning, 
kvalitet, yttranden till kommunfullmäktige, myndighetsutövning av principiell beskaffenhet 
eller större vikt. 
 
Beslut dokumenteras och skickas till nämndsekreterare för anmälan till barn- och 
utbildningsnämnden senast följande månad. Beslut vinner laga kraft 21 dagar efter 
protokollets justering. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 132 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 21BUN3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden delges nedanstående ärenden 
 
Dnr 20BUN502-19 
Förvaltningsrätten i Karlstad 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller överklagandena och förklarar att Piteå kommun har rätt till 
statlig ersättning om sammanlagt 345 397 kronor för skolskjuts. Målen överlämnas till 
Migrationsverket för erforderliga åtgärder. 
 
21BUN81 
Skolinspektionen 
Beslut: Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB som 
huvudman för gymnasieskola avseende de nationella programmen barn- och 
fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete och försäljnings- och 
serviceprogrammet vid Yrkesgymnasiet Skellefteå. 
 
21ELEV22-23 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Beslut: Förvaltningsrätten i Luleå bifaller Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommuns 
ansökan och ålägger vårdnadshavare att betala vite. 
 
21BUN175-5 
Avvikelserapportering måltidsservice. 
Protokollsutdrag samt bilaga 
Se bif fil. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Avvikelserapportering måltidsservice tertial 2 2021 
Sammanställning Avvikelser måltidsleveranser tertial 2 2021 
 
Paragrafen är justerad 
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Barn- och utbildningsnämnden 
  

Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
2021-11-04 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 133 
 

Kurser och konferenser 2021 
Diarienr 21BUN5 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse ledamot Lena Jarblad (S),  Maria Platni (V) 
och Massoud Sari Aslani (S) att delta i utvecklingsprojekt - Hur kan Piteå bli Sveriges 
barnvänligaste kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Hur kan Piteå bli Sveriges barnvänligaste kommun? 
  
Piteå kommun deltar i ett projekt för att skapa ett lokalt samhällskontrakt med utgångspunkt i 
det politiska målet att Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun. Arbetet med en 
kartläggning startar nu i november med att representanter från kommunens olika nämnder 
bjuds in till fokusgruppssamtal. Även representanter från kommunens olika förvaltningar 
kommer att bjudas in till samtal under samma period. 
  
 
Samtalen kommer att fokusera på följande frågeställningar; 
• Vad kännetecknar en barnvänlig kommun? 
• Vad gör vi redan nu och vad behöver vi göra mer av för att uppfylla målet? 
  
Barnkonventionen tillsammans med resultat från fokusgruppssamtalen, statistik om barn och 
unga och resultat från andra undersökningar kommer att ligga till grund för den dialog med 
medborgare, företagare, organisationer och föreningar som är planerad att genomföras våren 
2022. 
 
Alla nämndordföranden inbjuds att utse minst två personer att delta vid fokusgruppssamtalen 
som kommer att genomföras 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 134 
 

Rapporter 2021 
Diarienr 21BUN6 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamöter informerar från kontaktpolitikerbesök 
  
Inga Granström (V) har besökt Strömbacka Mimer, Norrmalmskolan, Lyckobackens förskola 
och Christinaskolan. 
  
Lena Jarblad (S) och Håkan Johansson (M) har besökt Tallbacka 
  
Lena Jarblad (S) har besökt Familjens Hus 
  
Carola Bergman (S) har besökt Backgårdsskolan, Norrfjärdens förskola och I Ur och Skur 
Forsen. 
  
  
  
 
Paragrafen är justerad 
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§ 135 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 21BUN4 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef informerar om  
- Lokalerna i gamla träskolan i Rosvik 
- Lokaler Strömbacka, Oden 
- Information om nuläget avseende Covid-19. 
 
Paragrafen är justerad 
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