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§ 101  

Val av protokolljusterare  

José Fleitas (V) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. Tony Ekblad (M) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 102  

Verksamhetsinformation  

Chef Niklas Massoudi informerar om språkutvecklingscentrum. Verksamheten 
anställer nästan 40 personer i dagsläget och har sin bas på nya Östra skolan. 
Redogörelse lämnas över de olika verksamhetsområdena som omfattas; 
modersmålsundervisning, mottagningsskolan, lärmiljöteam samt 
matematikutvecklare. Mycket av verksamheten riktar sig mot alla skolor i 
kommunen. Modersmålsundervisningen omfattar cirka 1100 elever i grund- och 
särskola. Redogörelse lämnas även över de utmaningar och möjligheter 
verksamheten står inför i dagsläget. 

Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten informerar om; 
- Vaccination för barn fyllda 12 år är nu påbörjad och görs ute på skolorna i 
samverkan med Region Skåne. Det är vårdnadshavare som beslutar om barn i denna 
åldersgruppen ska vaccineras. 
- Revisionen har genomfört granskning av hur Eslövs kommun hanterar 
interkontrollen. Inför novembernämnden planeras diskussionsstund för vilka punkter 
som särskilt ska lyftas i interkontrollen för barn- och familjenämnden. Parallellt med 
detta kommer ett förslag på riktlinjer för internkontroll att behandlas av 
kommunstyrelsen. 
- Flytt av Ekenässkolas planeras att genomföras gradvis under vecka 42-45. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 103    BoF.2021.1452 

Utredning avseende skolbiblioteken  

Ärendebeskrivning  
Tjänstemän från förvaltningarna Barn och Utbildning och Kultur och Fritid har 
initierat ärende om överflytt av skolbiblioteken från Kultur och Fritid till Barn och 
Utbildning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utredning avseende skolbiblioteken 
 Utredning avseende skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Skolbibliotek har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till elevers 
lärande. Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk 
resurs som bidrar till elevers lärande. Några förutsättningar är särskilt viktiga för att 
skolbiblioteket ska kunna bidra till att utveckla elevernas språkutveckling, 
läsförmåga och informationskompetens. Dessa är att det finns tillgång till 
skolbibliotekarie, att samverkan sker mellan skolbibliotekarie och lärare, samt att 
skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen. 

I skollagen finns ingen närmare precisering av vad som kännetecknar ett 
skolbibliotek, men det har en utpekad roll både när det gäller att stärka elevernas 
språkliga förmåga och den digitala kompetensen. För detta krävs en skolbibliotekarie 
med kompetens som tillsammans med lärarna kan planera, bygga upp arbetet och 
utvärdera. 

Nuvarande skolbibliotekarier är anställda av förvaltningen Kultur och Fritid. 
Verksamheten för grundskolorna i Eslövs kommun regleras av partnerskapsavtalet 
mellan förvaltningarna Barn och utbildning och Kultur och fritid. I grova drag kan 
kostnadsfördelningen sägas vara att Kultur och Fritid ansvarar för skolbibliotekarier 
och medieförsörjning, medan Barn och Utbildning ansvarar för inventarier och drift. 
Då tanken är att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan har respektive 
rektor huvudansvar för att skolbiblioteket drivs och används på ett så bra sätt som 
möjligt. 

Ett stort problem med rådande modell för organisering av skolbiblioteket är det 
fragmenterade ansvaret. Rektor ansvarar för driften av skolbiblioteket, men har ofta 
inte personalansvar för den eller de personer som arbetar i biblioteket. Rektor har 
därför begränsade möjligheter att driva skolbiblioteket i önskad riktning. 
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Yrkanden 
David Westlund (SD) yrkar att det i internbudget 2022 även ska specificeras hur 
många skolbibliotikarietjänster som tillkommer på respektive skola. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden tar emot skolbiblioteksverksamheten från och med 1 
januari 2022 efter beslut i kultur- och fritidsnämnden om överflytt av verksamheten. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att ta fram en skolbiblioteksplan 
som ska redovisas i juni 2022. 
- Fördelning av medel för skolbibliotekstjänster och specificering av hur 
många skolbibliotikarietjänster som tillkommer på respektive skola görs i samband 
med internbudget 2022. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 104    BoF.2021.0105 

Internkontrollplan Användning av disciplinära åtgärder inom 
grundskolan  

Ärendebeskrivning  
Enligt beslutad plan för intern kontroll 2021 ska förvaltningen redovisa analys och 
rapport gällande användning av disciplinära åtgärder inom grundskolan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Internkontrollplan - Användning av disciplinära åtgärder inom 

grundskolan 
 Internkontrollplan - Användning av disciplinära åtgärder i grundskolan 
 

Beredning 
Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att elever och lärare ska kunna 
arbeta och trivas. Lärarna och eleverna på skolan ska tillsammans arbeta för en bra 
arbetsmiljö. Lärarna och andra vuxna i skolan har ansvar för eleverna i skolan. Om 
det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero. Ett stort ansvar 
ligger hos rektor, som leder arbetet i skolan. Ytterst är det skolans huvudman som 
ansvarar för att skollagens regler om trygghet och studiero följs. 

Det finns situationer då det inte räcker med förebyggande åtgärder. Då kan skolan 
behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa och 
upprätthålla en god studiemiljö. 

Beslut 
- Rapport avseende användning av disciplinära åtgärder inom grundskolan godkänns. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 105    BoF.2021.1216 

Internkontrollplan för skolskjuts  

Ärendebeskrivning  
Enligt beslutad plan för intern kontroll 2021 ska förvaltningen redovisa analys och 
rapport gällande skolskjuts för elever i grundskolan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Internkontrollplan för skolskjuts 
 Internkontrollplan för skolskjuts 
 

Beredning 
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs. Det är 
elevens hemkommun som i varje enskilt fall gör en bedömning av om eleven har rätt 
till kostnadsfri skolskjuts. Skolskjuts berörs av flera lagar, förordningar och 
föreskrifter på ett eller annat sätt där Skollagen 10 kap 32 § är det lagstöd som i 
första hand tillämpas i handläggningen av skolskjutsbeslut. 

Inom skolskjutsverksamheten i Eslövs kommun ingår flera rutiner och 
riskbedömningar. Ansvarig för arbetet är förvaltningens skolskjutssamordnare. 

Beslut 
- Rapport avseende internkontrollplan för skolskjuts godkänns.  

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 106    BoF.2021.1119 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj, 2021 KS.2021.0250 §85, att remittera 
motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden till 
barn- och familjenämnden för yttrande i följande; 
- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 
- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om 

att införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) m fl om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion om att införa språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
I Eslövs kommuns för- och grundskolor anställs lärarpersonal med examen och 
lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Denna legitimation och examen borgar för 
kunskaper i svenska språket. För ej undervisande personal finns likvärdiga krav, 
barnskötare i förskola ska ha en av förvaltningen Barn och Utbildning godkänd 
gymnasieutbildning där kunskaper i svenska språket är en del av kravbilden. 

Inom ramen för barn- och familjenämndens verksamheter pågår ett extensivt och 
fördjupat arbete med att utveckla språkutvecklande kompetenser. I detta arbete, som 
genomförs tillsammans med Skolverket, är all personal inom förvaltningen 
involverad i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för att alla barn och elever ska 
utveckla ett rikt och välfungerande språk. 

Yrkanden 
Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar bifall till motionen från Fredrik Ottesen (SD) med 
flera om att införa språkkrav i välfärden. 

Istvan Barborg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att anse motionen 
som besvarad. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Cvetanka Bojcevskas (SD) yrkande och Istvan 
Barborgs (S) yrkande och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet 
med Istvan Barborgs (S) yrkande. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen från Fredrik Ottesen (SD) med flera 
om att införa språkkrav i välfärden, som besvarad. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 107    BoF.2021.1414 

Revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordningen - 
beslut rörande fjärr- och distansundervisning  

Ärendebeskrivning  
Ändring i delegationsordningen med anledning av den nya lagstiftningen 21 och 22 
kap. skollagen (2010:800) gällande fjärr- och distansundervisning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delegeringsbeslut för fjärr- och distansundervisning 
 21 och 22 kapitlen skollagen (2010:800) 
 5 a kap. och 5 b kap. skolförordningen (2011:185) 
 Bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, 2021-09-10 
 

Beredning 
Med anledning av att ny lagstiftning började gälla den 1 juli 2021 rörande fjärr- och 
distansundervisning inom bland annat grundskolan och grundsärskolan finns det 
anledning att besluta om nya delegationspunkter i delegeringsordningen. 
Delegationspunkterna rör bland annat ansökan om tillstånd att som huvudman få 
bedriva distansundervisning samt anmälan och beslut om att man som huvudman 
avser bedriva fjärrundervisning. 

Enligt 1 kap. 3 § skollagen är definitionen av fjärrundervisning interaktiv 
undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever 
och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Enligt samma lagrum är definitionen av 
distansundervisning interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och 
kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. 

Fjärrundervisning är avsett för situationer där det inte finns någon behörig lärare 
inom det aktuella ämnet eller om elevunderlaget är så pass litet att ordinarie 
undervisning leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
huvudmannen (21 kap. 3 § skollagen). Av lagstiftningen framgår också vilka ämnen 
som man får bedriva fjärrundervisning. Det gäller till exempel modersmål, moderna 
språk, svenska, matematik och engelska (21 kap. 4 § skollagen). Beslut om att 
bedriva fjärrundervisning får tas för högst ett läsår om året (21 kap. 9 §). 

Distansundervisning är avsett att användas som särskilt stöd i bland annat 
grundskolan och grundsärskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie 
undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykologisk eller social 
problematik. Distansundervisning får i en sådan situation användas bara om alla 
andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga och om elevens 
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vårdnadshavare medger att sådan undervisning används. I lågstadiet får sådan 
undervisning användas endast om det finns synnerliga skäl (22 kap. 5 § skollagen). 

En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning 
används i bland annat grundskolan och grundsärskolan ska ha kommit in till 
Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta (5 
b kap. 3 § skolförordningen). 

De aktuella delegeringspunkterna, se bilaga 1, anses vara förenliga med 6 kap. 38 § 
och 7 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Beslut som omfattas av de nya 
delegationspunkterna ska anmälas till barn- och familjenämnden (nämnden) i 
enlighet med 7 kap. 8 § kommunallagen. 

Beslut 
- De föreslagna delegationspunkterna i tillhörande bilaga, bilaga 1, bifalles. 
- Delegationsbeslut som fattas i enlighet med bilaga 1 ska anmälas till nämnden 
enligt 7 kap. 8 § kommunallagen. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef grundskolan 

Paragrafen är justerad 
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§ 108    BoF.2021.0020 

Ekonomisk månadsrapport september 2021  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom redovisning av det ekonomiska 
utfallet per den aktuella månaden redovisas också antalet barn och elever, de 
anställdas frisktal för perioden samt en preliminär prognos för placeringar inom 
socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport september 2021 
 Ekonomisk sammanställning september 2021 
 Volymer september 2021 
 Prognos placerade barn och unga till och med september 2021 
 Frisktal till och med september 2021 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med september visar på ett överskott för 
barn- och familjenämnden. Överskottet återfinns inom de flesta av nämndens 
verksamheter och beror främst på minskade kostnader för placeringar inom 
socialtjänsten, statsbidrag som har förutbetalts och interkommunala kostnader som 
ännu ej fakturerats. När denna rapport upprättas så är september månads ekonomiska 
redovisning fortfarande öppen, så utfallet kan komma att ändra på sig. 

Ekonomiska påverkan av covid-19 uppgick till 0,2 miljoner kronor för perioden 
januari till september. 

Efter delårsrapporten är nämndens ram minskad med cirka 7,1 miljoner kronor, till 
följd av att en avstämning av antal barn och elever gjorts per 15 september 2021. 
Detta hade prognostiserats och hänsyn var tagen till detta i delårsrapporten. 
Helårsprognosen om ett överskott om 5 miljoner kronor som lämnades i 
delårsrapporten, förväntas kvarstå. 

Beslut 
- Den ekonomiska månadsrapporten för september 2021 läggs med godkännande till 
handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 109    BoF.2021.0102 

Sammanträdestider 2022 för barn- och familjenämnden och dess 
arbetsutskott  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att för år 2022 fatta beslut om sammanträdestider för 
nämnden och arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av sammanträdestider för barn- och 

familjenämnden och dess arbetsutskott 2022 
 

Beredning 
Förvaltningen Barn och Utbildning föreslår barn- och familjenämnden att nämndens 
sammanträden, i likhet med föregående år, hålls på onsdagar klockan 18:00. 
Arbetsutskottets sammanträden hålls på fredagar klockan 08:30 med undantag för 
tisdagen den 11 januari. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden sammanträder under år 2022 onsdag klockan 18:00; 19 
januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 
oktober, 23 november, 21 december. 
- Barn- och familjenämndens arbetsutskott sammanträder under år 2022 fredag 
klockan 08:30; 11 och 21 januari, 4 och 18 februari, 4 och 18 mars, 1 och 22 april, 6 
och 20 maj, 3 och 17 juni, 1 juli, 12 och 26 augusti, 9 och 23 september, 7 och 21 
oktober, 11 och 25 november, 9 december. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 110    BoF.2021.0019 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för september 2021. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut september 2021 
 Beslut att ej inleda utredning september 2021 
 Delegeringslista IFO 2021-09-01 till och med 2021-09-30 
 Delegeringslista Familjerätt 2021-09-01 till och med 2021-09-30 
 Anmälan om kränkande särbehandling september 2021 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§ 189 
Ansökan om vård enligt 2 och 3 §§ LVU 
 
§§ 191, 198-206 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 

§ 192 
Placering i familjehem i enlighet med 11 § LVU samt enligt 6 kap 6 § SoL 

§§ 193, 194 
Vårdnadsöverflyttning enligt 5 kap 2 § SOF, 6 kap 7, 8 FB 
 
§ 195 
Ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

§ 207 
Avslut av vård enligt 2 § LVU 

§ 208 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 

§§ 209, 210 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL 
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§ 212 
Ordförandebeslut enligt 11 § LVU 

Redovisning av övriga delegeringsbeslut; 
BoF.2021.1417-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) - 
Avslag 
 
BoF.2021.1418-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) - 
Avslag 
 
BoF.2021.1420-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1421-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-44 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1426-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Marieskolan. 
 
BoF.2021.1000-45 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1446-1 Anställningsbeslut, Sockertoppensförskola, förskoleassistent 
 
BoF.2021.1457-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
 
Källebergsskolan 
 
BoF.2021.1458-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
 
BoF.2021.1467-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Emiliaskolan Höör 
 
BoF.2021.1000-46 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1326-9 Yttrande i mål nr 9269-21 
 
BoF.2021.1326-8 Yttrande i mål nr 9269-21 
 
BoF.2021.1519-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Marieskolan 
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BoF.2021.1520-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Marieskolan 
 
BoF.2021.1521-1 Anmälan till Arbetsmiljöverket 
 
BoF.2021.1523-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1524-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1525-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1526-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1527-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1528-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1529-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1530-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1531-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1532-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0483-14 Yttrande med anledning av beslut förenat med föreläggande 
gällande Norrevångskolan F-6 
 
BoF.2021.0365-31 Yttrande i mål nr 5371-21 
 
BoF.2021.1540-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan F-6 
 
BoF.2021.1541-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev)- Beslut 
om avslag 
 
BoF.2021.1542-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) - Beslut 
om avslag 
 
BoF.2021.1555-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Friedebo förskola 
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BoF.2021.1000-47 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-48 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-49 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-50 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-51 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-52 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-53 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-54 Överenskommelse om interkommunalersättning 
 
BoF.2021.1000-55 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1088-6 Yttrande med anledning av överklagat beslut om skolskjuts, mål nr 
9600-21 
 
BoF.2018.1451-11 Utredning vid omfattande frånvaro- nivå 5 gällande elev vid 
Sallerupskolan 
 
BoF.2021.1443-4 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid Nya Östra 
skolan 
 
BoF.2021.1575-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid Östra Strö 
skola 
 
BoF.2021.1557-3 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid Nya Östra 
skolan 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 111   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.0004-8 LOSAM resursavdelningen 15 juni 2021 

BoF.2021.0001-5 FÖSAM-protokoll 11 maj 

BoF.2021.0001-6 FÖSAM-Protokoll 8 juni 

BoF.2021.0001-7 Extrainsatt FÖSAM. Protokoll 17 juni 

BoF.2021.1454-1 Kommunstyrelsens beslut § 186, 2021 Förstudie Eslövs framtida 
stadshus 

BoF.2021.1473-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117, 2021 Analys av 
flyttstudie 2020 

BoF.2021.1473-2 Sammanfattande rapport Flyttstudie i Eslövs kommun 2020 

BoF.2021.0397-12 Data från undersökningen 

BoF.2021.1473-3 Statistikkonsulterna presentation av Flyttstudie 

BoF.2021.1473-4 Presentation av flyttstudie 

BoF.2021.1478-1 Utredning vid upprepad frånvaro av elev vid Harlösa skola som 
skickas till huvudmannen 210916 

BoF.2021.1489-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.1491-1 Avstängning med stöd av 5 kap 14 § skollagen 

BoF.2021.1521-1 Anmälan till Arbetsmiljöverket 

BoF.2021.1521-3 Utredning 

BoF.2018.1451-11 Utredning vid omfattande frånvaro- nivå 5 gällande elev vid 
Sallerupskolan 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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