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Närvarande 

Ledamöter Tomas Kullberg (MP) §§100-105, §§107-1 13 
Bo Ohlson(S) 
Britt-Marie Lindell (S) 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C) §§100-105, §§107-ll 3 
Mariusz Kawecki (SD) 

Ersättare Ulla Sandberg (S) tjänstgörande ersättare för Tomas Kullberg (S) § l 06 
Anne-Marie Friström (S) 
Eva-Lotta Pettersson (MP) tjänstgörande ersättareför Mats Pertoft (MP) 
Cerstin Sjölund (V) 
Kalle Öholm (M) 
Gertrud Westin Sjödahl (FP) 
Mari-Ann Lundgren (C) tjänstgörande ersättareför Linda Chalkias (C)§ 106 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Jan Lindgren, rektor Hölöskolan 
Elisabeth Johnsson, rektor Hölö förskola 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-11-08 
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~fl/) 2016-11-08 
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§ 100 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
• Reinvesteringsansökan- Skrivbord och stolar till Wijbackens vård- och omsorgsboende 
• Reinvesteringsansökan - Iordningställande av handikappanpassad toalett, Hölö IP 
• Sammanträdesplan 2017 för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Utgående ärenden 
• Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser 

(utbildning) 
• Information - Landsortsfarleden - inrättande av ny farled 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer dagordningen med ovanstående ändringar och tillägg. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-11-08 
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§ 101 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2016/2017 
(utbildning) 

Dnr: HM 16/57 

Sammanfattning av ärendet 

5 (18) 

Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen får resultatredovisning skall redovisning av 
planerna för systematiskt kvalitetsarbete ske i oktober. Syftet med planerna är att ge en samlad 
bild av verksamheterna, beskriva resultat och måluppfyllelse i fårhållande till de nationella och 
kommunala målen, analysera och bedöma måluppfyllelsen i verksamheterna, ange åtgärder för 
fårbättring samt att ge nämnderna ett bra beslutsunderlag inför kommande års mål- och 
budgetarbete. 

Ytterst syftar planerna får systematiskt kvalitetsarbete till att kommunens pedagogiska 
verksamheter når de mål utbildningsnämnderna satt får verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-12 
Plan får systematiskt kvalitetsarbete får ökad måluppfyllelse i Södertälje kommuns förskolor 
och skolor 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete fårskolan 
Plan får systematiskt kvalitetsarbete grundskolan 
Plan får systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Plan för systematiskt kvalitetsarbete får ökad måluppfyllelse i Södertälje kommuns 

fårskolor och skolor godkänns. 
2. Plan för systematiskt kvalitetsarbete fårskolan godkänns. 
3. Plan för systematiskt kvalitetsarbete grundskolan godkänns. 
4. Plan för systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum godkänns 

Reservationer 
Mariusz Kawecki (SD) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § l O l 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Lena Henlöv 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-11-08 
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§ 102 Lokalförsörjningsbehov 2016-2021 (utbildning) 

Dnr: HM 16/54 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret upprättar årligen, sedan 2012, en lokalförsörjningsplan för skola och 
förskola. I år byter dokumentet namn för att bättre beskriva dess innehåll, syfte och 
avgränsning. Från och med 2016 är det istället Lokalförsörjningsbehov skola förskola 2016-
2021 som årligen kommer att uppdateras. 

Nämnden föreslås godkänna Lokalförsörjningsbehov 2016-2021. 

Lokalförsörjningsbehov 2016-2021 utgör grunden för kommande investeringsbehov. 
Investeringsbelopp hanteras, redovisas och beslutas separat i samband med kommunens mål
och budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-07 
Lokalförsörjningsbehov 2016-2021 
Befolkningsprognos 2015-2025 
http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/Om%20S%c3%b 
6dert%c3 %a4lj e/ statistik/Rapport%20befo1kningsprognos%2020 16-2025. pdf 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar den del av lokalförsörjningsbehov 2016-2021 som ansvarsmässigt berör dem. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Lokalstrateg 
Samhälls byggnadskontoret 
Telge Fastigheter AB 
Utbildningskontoret/Lille-Vie Eklind 

Justerandes signum Anslagsdatum 

M 2016-11-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 103 Diskussionsärende - En utvecklingsplan för 
kulturen i södertälje 2017-2021 

Dnr: HM 16/63 

Sammanfattning av ärendet 
En utvecklingsplanför kulturen i Södertälje 2017-2021, är nu ute på remiss för allmänheten. 
Nämnden väljer att på dagens sammanträde lyfta dokumentet som en diskussionspunkt där 
ledamötema kan lämna synpunkter på planen. 

Nämnden föreslår att presidiet ges i uppdrag att träffa kultur- och fritidschefen samt lämna ett 
samlat yttrande från nämnden. Åsikter på planen ska lämnas till presidiet innan nästa 
presidiemöte den l 7 november. 

Underlag 
En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017-2021, remissutgåva september 2016 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnds presidium ges i uppdrag att efter kontakt med kultur- och 
fritidschefen sammanställa och överlämna ett yttrande till kultur- och fritidskontoret 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Staffan Johnsson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

t<tt/7 2016-11-08 
Utdragsbestyrka n de 
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§ 104 Riktlinjer för insatser enl. socialtjänstlagen som 
omfattar äldreomsorgsnämndens reglemente 

Dnr: HM 16/59 

Sammanfattning av ärendet 

8 (18) 

Social- och omsorgskontoret har genomfört en översyn av "Riktlinjer för vissa insatser enligt 
socialtjänstlagen till personer över 65 år", som reviderades av äldreomsorgsnämnden 
2015-08-26. Arbetet har resulterat i ett nytt förslag till riktlinjer. 

Det nya förslaget till riktlinjer innehåller mer utförlig redogörelse av handläggning, 
verkställighet, uppföljning och dokumentation än tidigare. De olika insatserna har justerats 
något och innehållet i insatserna har uppdaterats och förtydligats. Syftet med riktlinjerna är att 
fastställa vad kommunen, enligt 4 kap l § Socialtjänstlagen (SoL), bedömer vara en skälig 
levnadsnivå. De nya riktlinjerna ska fungera som ett ramverk vid bedömning av den enskildes 
behov av stöd och hjälp. Hemtjänstutföraren ansvarar för att, i samråd med den enskilde, 
utforma insatserna så att dessa svarar mot den enskildes behov och önskemål. 

Enligt det nya förslaget ersätts insatsen Telefontjänst med en ny insatstyp som heter Digitalt 
trygghetsstöd, vilket öppnar upp för nya digitala lösningar som exempelvis videosamtaL 
Innehållet i insatsen Tillsyn har reviderats och heter istället Tillsyn/motivation. Insatsen syftar 
till att motivera brukare som är svårmotiverade att ta emot omsorg eller som inte har daglig 
insats och är oförmögna att larma. Utöver dessa ändringar har insatsen Källsortering tillkommit. 

Insatsen Ledsagning till bokade besök inom hälso- och sjukvård har reviderats. Tidigare 
skrivning Ledsagning till bokade besök inom hälso- och sjukvård, tandvård och fotvård har 
ersatts med Ledsagning till bokade besök inom hälso- och sjukvård, tandvård och medicinsk 
fotvård. Insatsen beviljas som regel vid maximalt tre tillfållen per månad. Besök därutöver 
måste styrkas med exempelvis kallelse. 

Beslut om insatsen Vård- och omsorgsboende ska enligt de nya riktlinjerna förses med en 
återkallelseklausul som ger den enskilde rätt till två erbjudanden om bostad. Tackar den 
enskilde nej till båda dessa erbjudanden så återkallas beslutet och den enskilde f'ar inkomma 
med en ny ansökan. Prövning sker utifrån förhållanden vid det nya beslutets tillkomst. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna 
beslutar att anta kontorets förslag till riktlinjer för insatser som omfattas av socialtjänstlagen, 
enligt äldreomsorgsnämndens reglemente, daterad 2016-10-11. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-11 
Förslag till riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, som omfattas av 
äldreomsorgsnämndens reglemente, 2016-10-11 

Yrkanden 
Ordförande Tomas Kullberg (S) yrkar på att återremittera ärendet med hänvisning att nämnden 
önskar ett tydligare och mer förklarande dokument. 

Haiko Ratzburg (M) yrkar bifall till ordförandens återremissyrkande. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~U/; 2016-11-08 
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(§ 104 forts.) 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Social- och omsorgskontorets förslag till riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, som 
omfattas av äldreomsorgsnämndens reglemente, daterad 2016-1 0-11 återremitteras med 
hänvisning att nämnden önskar ett tydligare och mer förklarande dokument. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Social- och omsorgskontoret/Tove Bergek 
Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-11-08 
Utdragsbestyrkande 

9 (18) 
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§ 105 Reinvesteringsansökan - Skrivbord och stolar till 
Wijbackens vård och omsorgsboende 

Dnr: HM 16/66 

Sammanfattning av ärendet 
Wijbackens vård- och omsorgsboende utökar sin hälso- och sjukvårdsverksamhet med en 
sjuksköterska med anledning av att boendet utökar sina boendeplatser under våren 2017. 

Rummet där hälso- och sjukvårdspersonal sitter behöver göras om och nya inventarier i form av 
ett skrivbord och nya stolar behöver köpas in. 

Wijbackens vård- och omsorgsboende ansöker nu om 50 tkr av reinvesteringsbudgeten för 
inventarierna. 

Uppskattat 
Reinvestering Belopp tkr Komponenter avskrivningstid 

Inventarier till nytt rum 50 Skrivbord och stolar 5 år 

Nämnden föreslås bevilja ansökan om reinvesteringsmedel på 50 tkr till äldreomsorgens 
verksamhet för inventarier i samband med utökning av personal samt finansiera medlen ut 
nämndens reinvesteringsbudget för 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-10-26 

Yrkanden 
Haiko Ratzburg (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Lennart Karlström (V) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Ansökan om reinvesteringsmedel på 50 tkr till äldreomsorgens verksamhet för 

inventarier i samband med utökning av personal beviljas. 
2. Medlen finansieras ur Hölö-Mörkö kommundelsnämnds reinvesteringsbudget för 2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontoriChrister Ahrlind 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 

Justerandes signum Anslagsdatum . 

2016-11-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Reinvesteringsansökan - Iordningställande av 
handikappanpassad toalett, Hölö IP 

Dnr: HM 16/67 

Sammanfattning av ärendet 

11 (18) 

Hölö idrottsplats har behov av toalett i anslutning till idrottsevenemang. Tanken är att inreda en 
del av klubbstugan till allmän toalett samt handikappanpassa den. 

Den tekniska verksamheten ansöker om l 00 tkr av reinvesterings budgeten. 

Uppskattat 
Reinvestering Belopp tkr Komponenter avskrivningstid 

Iordningställande av 100 Vägg- och golvmaterial 20 år 

handikapptoalett samt inredning 

Nämnden foreslås bevilja ansökan om reinvesteringsmedel på 100 tkr till handikappanpassad 
toalett på Hö l ö IP samt finansiera medlen ur nämndens reinvesteringsbudget för 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-10-27 

Jäv 
Ordforande Tomas Kullberg (S) och Linda Chalkias (C) anmäler jäv och deltar inte då nämnden 
behandlar ärendet. 

Yrkanden 
Bo Ohlson (S), Haiko Ratzburg (M), Mari-Ann Lundgren (C), Eva Molnar (KD), Eva-Lotta 
Pettersson (MP), Mariusz Kawecki (SD) samt Lennart Karlström (V) yrkar bifall till kontorets 
forslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Ansökan om reinvesteringsmedel på l 00 tkr till handikappanpassad toalett på Hö l ö IP 

beviljas. 
2. Medlen finansieras ur Hölö-Mörkö kommundelsnämnds reinvesteringsbudget för 2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontoriChrister Ahrlind 
Sarnhällsbyggnadskontoret/ Anders Bengs 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-11-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Sammanträdesplan 2017 för Hölö-Mörkö 
kommundelsnämnd 

Dnr: HM 16/65 

Sammanfattning av ärendet 

12 (18) 

I förslag till sammanträdesplan 20 l 7 har hänsyn tagits för att anpassa nämndens sammanträden 
till, dels kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträde, dels till de hålltider som 
beslutats for redovisning av del- och helårsbokslut. Nämndens sammanträdestider for 2017 
föreslås i nedanstående sammanträdeplan. 

Sammanträdesplan 2017 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Presidium torsdagar kl. 15.30 Sammanträde torsdagar kl. 17.00 

12 januari 26 januari 

16 februari 2 mars 

16mars 30mars 

13 april 27 april 

18 maj 1 juni 

8 juni 22 juni (kl. 9.00) 

17 augusti 31 augusti 

21 september 5 oktober 

26 oktober 9 november 

23 november 7 december 

Nämnden föreslås anta kontorets forslag till sammanträdesplan 2017 for Hölö-Mörkö 

kommundelsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-10-26 

Yrkanden 
Ordforande yrkar på att anta sammanträdesplan 2017 for Hölö-Mörkö kommundelsnämnd med 
den ändringen att mötet den 22 juni (kl.9 .00) flyttas och forläggs till den 21 juni (kl. 17 .00). 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Sammanträdesplan 2017 for Hölö-Mörkö kommundelsnämnd antas med den ändringen att 
mötet den 22 juni (kl.9 .00) flyttas och forläggs till den 21 juni (kl. 17 .00). 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utbildningskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-11-08 
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§ 108 Ekonomisk information 

Dnr: HM 16/04 

Underlag 
Managementrapport september 2017 för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-11-08 

13 ( 18) 
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§ 109 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 16/04 

../ Kalle Öholm (M) informerar om att han har hört att grinden vidjärnvägsövergången vid 
solviksgrindar inte ska tas bort innan det att en övergångsbro har byggts. Ordförande 
föreslår att nämnden bjuder in Trafikverket för att prata om järnvägsövergången samt 
om en eventuell gång- och cykelväg längs 57:an . 

../ Linda Chalkias (C) informerar att hon har varit i kontakt med lärare på Hölöskolan som 
har uttryckt önskemål om att skolan ska få använda sig av marken när delar av Hölö 
förskola rivs, man vill anlägga drivbäddar och driva plantskola som ett projekt. 

Ordförande Tomas Kullberg (S) svarar att det är Telge Fastigheter som ansvarar för 
fastigheten men nämnden vill uppmärksamma fastighetsägare om att rivningen bör ske 
skyndsamt då det är en rivningslokal som kan utgöra en risk. 

Kopia skickas till 
Akten 
Telge Fastigheter 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-11-08 
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§ 110 Kontoret informerar 

Dnr: HM 16/04 

./ Josefine Schiitzer informerar om att hon har varit i kontakt med Postnord och anmält 
nämndens intresse av att få en postlåda vid Wijområdet. Anders Bengs är kommunens 
kontaktperson i ärendet. 

./ Rebecka Ryblad informerar om verksamhetsplaneringsdagen för 
kommundelsnämnderna den 9 december kl. 9.00-16.00 i Demokratin i stadshuset. 

./ Rebecka informerar också om en ED-utbildning som hålls av SKL:s (Sveriges 
kommuner och landstings) internationella kontor. Hon rnailar mer detaljerad information 
till ledamöterna. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-11-08 
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§ 111 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 16/04 

Ä Id reomsorgen 
./ Protokollsutdrag 2016-10-04 § 136 "Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen" 
./ Protokollsutdrag 2016-10-04 § 137 "Yttrande över remiss från Trafiknämnden 

"Framtida inriktning för fårdtjänst" 

Enhörna kommundelsnämnd 
./ Protokollsutdrag 2016-10-03 § 97 "Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen" 

Omsorgsnämnden 
./ Protokollsutdrag 2016-09-29 § 88 "Yttrande Framtida inriktning för fårdtjänst" 

Kommunfullmäktige 
./ Protokollsutdrag 2016-10-03 § 162 "Val" 
./ Protokollsutdrag 2016-10-03 § 149 "Uppföljning av ny modell för utförande av 

hemtjänsten" 

Kommunala pensionärsrådet 

16 (18) 

./ "Yttrande angående Riktlinjer för insatser som enligt socialtjänstlagen, som omfattas 
äldreomsorgsnämndens reglemente" 2016-10-24 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-11-08 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-10-27 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 112 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 16/03 

Utbildningskontoret 
./ Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-10-04 nr 16-28 § 28 
./ Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-10-04 nr 16-27 § 27 

Samhällsbyggnadskontoret 
./ Ärende avskrivs, Byggstenen 4, Dnr SBN 2016-01169, 2016-09-06 
./ startbesked för installation av eldstad, Egelsvik 3:1, Dnr SBN 2016-01853, 2016-09-15 
./ Avskrivning, Litselby 1:7, Dnr SBN 2016-01373, 2016-08-26 
./ Avskrivning, Oaxen 1:43, Dnr SBN 2016-01234, 2016-07-14 
./ Slutbesked, Lilla Lida 1:19, SBN 2014-00091 
./ Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, stenbrottet 13, SBN 2016-01415, 2016-10-03 
./ Slutbesked, Hörningsholm 2:1, SBN 2014-02135, 2016-10-04 
./ Tidsbegränsat bygglov, Hörningsholm 2:1, SBN 2016-01028, 2016-10-03 

17 (18) 

./ startbesked och fastställande av kontrollplan, stenbrottet 13, SBN 2016-01415, 2016-10-03 

Social- och omsorgskontoret 
./ Delegationslista äldreomsorg perioden 2016-09-01-2016-09-30 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-11-08 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-10-27 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 18 (18) 

§ 113 Övriga frågor 

Dnr: HM 16/05 

./ Bo Ohlson (S) tar upp frågan om hur hanteringen av övergivna båtar går till. Nämnden 
uppdrar åt stadsjuristerna att svara på frågan hur kommunen ska hantera övergivna båtar. 

./ Eva Molnar (KD) undrar om bygglov har getts till fastighet på Central vägen, 
förhandsbesked har getts av nämnden. Molnar får svaret att bygglovet förmodligen har 
fattats på delegation från samhällsbyggnadskontoret sekreteraren får i uppdrag att ta 
fram eventuellt delegationsbeslut på bygglovet 

Kopia skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Pierre Frennesson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-11-08 

Utdragsbestyrkande 



skriftlig reservation till nämndens beslut angående ärende Plan för systematiskt kvalitetsarbete 

2016/2017 (i förskolor, grundskolor och resurscentrum ) behandlat 2016-10-27 på Hölö-Mörkö 

kommundelsnämndssammanträde. 

Jag reserverar mig mot beslut att anta dokumentet som styrdokument för verksamheten i 

kommunens för- och grundskolor. 

l vissa av södertäljes skolor finner vi en problematik som kräver en annan attityd och andra 

formuleringar när man skriver om hur kommunen skall bedriva svensk undervisning. l vissa 

stadsdelar i södertälje är andelen invånare med icke-svenskt ursprung cirka 95 procent. Deras barn 

går till södertäljes skolor och skalllära sig svenska. Verkligheten är att inte all personal på skolor kan 

tala tillfredställande god svenska. Hur ska barnen lära sig svenska när de till vardags hör bristfällig 

svenska? l all välmening talar personalen på lektionstid ofta på arabiska eller syrianska för att 

underlätta för elever som talar dessa språk trots att det försvårar för andra elever. Dokumentets 

innehåll är välmenande men författarna verkar inte se eller förstå att rådande situation orsakar att: 

l. Elever som inte talar arabiska eller syrianska ser arabisk-och/eller syriansk-talande elever 

som priviligerade. Det skapar en vi-och-de känsla. 

2. Trots deklarationen om likvärdig utbildning lever man inte upp till den eftersom dessa skolor 

inte skapar samma förutsättningar för att få godkända betyg för de elever som inte tillhör 

gruppen arabisk/syriansk-talande än för elever som tillhör denna grupp. 

Även om jag uppskattar att dokumentet omnämner vikten av att lära svenska, ty tanken är god, så 

kan jag inte stödja ett dokument som saknar konkreta riktlinjer för att lösa ovan nämnda problem. 

Mariusz Kawecki (SD) 


