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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §1 Dnr: KS.2022.1 1.7.3

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärende 8 "Svar på motion gällande översyn och
stärkande av rutiner för att full och korrekt avsättning till pension ska ges till alla
förtroendevalda" utgår och tas upp på nästkommande sammanträde då
motionären inte är närvarande på dagens sammanträde, samt i övrigt fastställer
dagordningen i enlighet med ordförandens förslag och noterar ordförandens
tillkännagivande vad gäller direktsändningen av dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 2 Nya motioner utgår
då inget finns att behandla.

Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, ska var och en som framträder i
programmet själv svara för yttrandefrihetsbrott, som personen begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för
yttrandefrihetsbrott som var och en begår.

Yrkande
Stefan Nylén (SD): Att ärende 8 "Svar på motion gällande översyn och stärkande
av rutiner för att full och korrekt avsättning till pension ska ges till alla
förtroendevalda" utgår och tas upp på nästkommande sammanträde då
motionären inte är närvarande på dagens sammanträde.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyléns (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt förslag till förändring av
dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt antar den.
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Kf §2 Dnr: KS.2022.5 1.2.6

Interpellation gällande rekryteringsannons för
kommunikationsavdelningen

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och att
interpellationen överlämnas till kommande sammanträde för besvarande.

Ärendebeskrivning
Tommy Östring (WeP) har den 25 januari 2022 lämnat in en interpellation
gällande rekryteringsannons för kommunikationsavdelningen. Interpellationen är
ställd till kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och sammanfattas
enligt följande:

Det ligger nu ute en rekryteringsannons för kommunikationsavdelningen där en
kommunikationsstrateg söks. För inte så länge sen var det ute en annons där man
sökte en systemförvaltare till kommunikationsavdelningen. Detta ger ju självklart
intrycket att kommunikationsavdelningen sväller, så därför ställs följande frågor:

Vad för system använder kommunikationsavdelningen som ger behovet av en
systemförvaltare?
Har en kommun av Gislaveds storlek verkligen behov av en
kommunikationsstrateg och borde inte sådana saker kunna hanteras av
kommundirektör och förvaltningschefer?
Hur stor är kommunikationsavdelningen idag och hur stor är planen att den ska
bli?
I samband med detta vore det också intressant att veta hur det går med
bantningen av administrativa tjänster inom kommunstyrelseförvaltningen som
alliansen tidigare hävdat är viktigt och det sas att “varenda sten skall vändas på” för
att få bukt med den svällande administrationen som pågått sen 2015?

Beslutsunderlag
Interpellation gällande rekryteringsannons för kommunikationsavdelningen daterad
den 25 januari 2022

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Beslutet skickas till:
Tommy Östring (WeP)
Carina Johansson (C)
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Kf §3 Dnr: KS.2022.6 1.2.6

Fråga gällande obstruktion av ett formellt beslut

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och noterar att frågan är
besvarad, samt att ärendet i övrigt inte föranleder något särskilt beslut av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Erik Anderson (K) har ställt en fråga till revisionens ordförande
Nena Stamenkovic (S) gällande obstruktion av ett formellt beslut.

Frågan sammanfattas enligt följande:
På kommunfullmäktiges budgetmöte 2020 inför budgeten 2021 yrkade
undertecknad följande: ”Uppdra till socialnämnden att mildra beslutspraxis i
samband med biståndsbedömning och väga in t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet
som möjligt att bedöma i en biståndsansökan. Avstämningen ska ske senast till den
28 februari 2021.” Förlorade med 21 - 20 och sju nedlagda SD röster.
Inför socialnämndens möte den 15 december 2020 lade Bengt-Ove Eriksson från
Vänsterpartiet fram ett liknande yrkande med samma andemening.
Detta yrkande vann med röstsiffrorna 8-7 då även SD röstade för förslaget,
men enligt en rad samstämmiga uppgifter så har detta beslut inte verkställts. Ett
faktum som enligt min mening är uppseendeväckande. Så min fråga till revisionens
ordförande är: Hur ser revisionen på denna, enligt min och andras uppfattning,
obstruktion av ett formellt fattat beslut?

Revisionens ordförande Nena Stamenkovic (S) svarar att revisionens syn på saken
är att alla beslut som fattas i nämnderna ska följas upp och verkställas.

Erik Anderson (K) tackar för svaret.

Beslutsunderlag
Fråga från Erik Anderson (K) daterad den 16 januari 2022

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Nena Stamenkovic (S)
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Kf §4 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ledamot i demokratiberedningen,
ledamot i barn-och utbildningsnämnden samt som ersättare i barn-och
utbildningsnämndens arbetsutskott

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Josefine Dinäss (S) avsägelse som ledamot i
demokratiberedningen, ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Josefine Dinäss (S) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som ledamot
i demokratiberedningen, ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Josefine Dinäss (S) daterad den 24 januari 2022
Valberedningens presidium den 27 januari 2022, §40

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Josefine Dinäss (S)
Barn- och utbildningsnämnden
Demokratiberedningen
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §5 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ledamot i fritid- och folkhälsonämnden
och som ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval av ledamot till
fritid- och folkhälsonämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Simon Sowas (SD) avsägelse som ledamot i fritid-
och folkhälsonämnden och som ersättare i kommunfullmäktige, och begär hos
länsstyrelsen i Jönköping att en ny ersättare till kommunfullmäktige utses, samt
beslutar att välja Peter Gustavsson (SD), Broddaryd 24, 332 92 Gislaved till
ledamot i fritid- och folkhälsonämnden.

Ärendebeskrivning
Simon Sowa (SD) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som ledamot i
fritid- och folkhälsonämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna har nominerat Peter Gustavsson (SD) som ny ledamot i
fritid-och folkhälsonämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Simon Sowa (SD) daterad den 22 december 2021
Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 26 januari 2022
Valberedningens presidium den 27 januari 2022, §41

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Simon Sowa (SD)
Peter Gustavsson (SD)
Fritid- och folkhälsonämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Kf §6 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, avliden ledamot i socialnämnden, ersättare i
socialnämndens arbetsutskott samt ersättare i socialnämndens
socialutskott

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kjell Olssons (S) avsägelse som ledamot i
socialnämnden, ersättare i socialnämndens arbetsutskott samt som ersättare i
socialnämndens socialutskott.

Ärendebeskrivning
Kjell Olsson (S) ledamot i socialnämnden, ersättare i socialnämndens arbetsutskott
samt ersättare i socialnämndens socialutskott har avlidit.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Socialdemokraterna daterad den 5 januari 2022
Valberedningens presidium den 27 januari 2022, §42

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Socialdemokraterna
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §7 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt som ersättare i fritid-och folkhälsonämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Magdalena Holms (M) avsägelse som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i fritid- och folkhälsonämnden.

Ärendebeskrivning
Magdalena Holm (M) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i fritid- och
folkhälsonämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Magdalena Holm (M) daterad den 13 december 2021
Valberedningens presidium den 27 januari 2022, §43

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Magdalena Holm (M)
Barn-och utbildningsnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
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Kf §8 Dnr: KS.2022.3 1.2.5

Valärenden, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Abirina Silvas (V) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige och begär hos länsstyrelsen i Jönköping att en ny ledamot till
kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning
Abirina Silva (V) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Abirina Silva (V) daterad den 25 januari 2022
Valberedningens presidium den 27 januari 2022, §44

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Abirina Silva (V)
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam
Länsstyrelsen i Jönköping
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Kf §9 Dnr: KS.2022.7 1.7.3

Information från revisionen 2022

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har överlämnat följande rapport till kommunfullmäktige för
kännedom:

· Revisionsrapport - Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan i
Gislaveds kommun 2021

· Revisionsrapport - Granskning uppföljning av placerade barn och unga i
Gislaveds kommun 2021

Nena Stamenkovic (S), ordförande i revisionen, redogör för ärendet.
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Kf §10 Dnr: KS.2021.230 1.1.4

Utbetalning av partistöd för 2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2022 ska betalas ut till samtliga
partier i kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 19 november 2021.

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2019-2022 gjordes en revidering av reglerna för partistöd.
Dessa antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018. Partistödet betalas ut
årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i februari och augusti.
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalningen.

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara.
Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det
innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot
stödet.

Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.
Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport inom
föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år.

Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 23 september 2021 de
redovisningar som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att
samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för
partistödet. Detta meddelades fullmäktige den 28 oktober 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag för utbetalning av
partistöd för 2022. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag besatta.

Kommunstyrelsen har den 8 december 2021 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att partistöd för 2022 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktige enligt beräkning daterad den 19 november 2021.

Beslutsunderlag
Beräkning av partistöd per parti för 2022 daterad den 19 november 2021
Kommunstyrelsen den 8 december 2021, §347

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunstyrelsekontoret, kansliet
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Kf §11 Dnr: KS.2016.92

Svar på motion om kollektivavtalskrav

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om kollektivavtalskrav, daterad den 27
april 2016, ska anses vara bifallen.

Reservationer
Anton Sjödell (M), Maria Gullberg Lorentsson (M), Agneta Karlsson (M), Björn
Björkman (M), Markus Lewintus (M), Fredrik Claar (M), Jonas Ericson (M),
Magdalena Holm (M), Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Inga-Maj Eleholt
(C), Lars Larsson (C), Malin Hermansson (C), Magnus Sjöberg (C), Lars-Ove
Bengtsson (C), Fredrik Sveningson (L) och Lars Park (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunistiska partiets gruppledare inkom den 27 april 2016 med en motion om:
"att påbörja en utredning kring att vid kommunala upphandlingar kräva att svenska
kollektivavtal finns hos firmor och företag som levererar varor och tjänster till
Gislaveds kommun"

I den beredning av ärendet som utförts av kommunstyrelseförvaltningen
framkommer att det inte är förenligt med de grundläggande principerna i EU-
direktiven att ställa krav på att anbudsgivare ska vara ansluten till kollektivavtal.

För att så långt det är möjligt inom upphandlingsområdet ändå kunna möta viktiga
sociala hänsynstaganden har i den av fullmäktige antagna Policy för inköp och
upphandling gjorts följande formulering och ställningstagande:

"att det ska ställas relevanta sociala och etiska krav vid alla inköp. Särskild hänsyn
ska tas till ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
samt FN:s barnkonvention och svensk lagstiftning".

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att genom policyn tar kommunen i sitt
upphandlingsarbete hänsyn till motionärens önskan så långt det är möjligt.
Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Kommunstyrelsen har den 12 januari 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen om kollektivavtalskrav, daterad den 27 april 2016, ska anses
vara besvarad.

Beslutsunderlag
Motion om kollektivavtalskrav daterad den 27 april 2016
Policy för inköp och upphandling antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2021
Kommunstyrelsen den 12 januari 2022, §5

Yrkande
Erik Anderson (K) med instämmande av Fredrik Johansson (S), Stefan Nylén (SD)
och Kian Anderson (WeP): Bifall till motionen.

Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kf §11 (forts.)
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Peter Bruhn (MP): Att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för
ytterligare beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Bruhns (MP återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Erik Andersons (K) yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 26 NEJ-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt Erik Andersons (K)
yrkande att bifalla motionen.

Beslutet skickas till:
Erik Anderson (K)
Ekonomiavdelningen
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Kf §12 Dnr: KS.2021.162 1.4.1

Utblick 2023-2027, kommunen som helhet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Utblick 2023-2027 för
kommunfullmäktige, daterad den 13 januari 2022.

Reservationer
Mikael Kindbladh (WeP), Kian Anderson (WeP), Thomas Johansson (WeP),
Tommy Östring (WeP) reserverar sig till förmån för Mikael Kindbladhs (WeP) och
Bengt-Ove Erikssons (V) yrkanden.

Bengt-Ove Eriksson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bengt Petersson (C) reserverar sig till förmån för Mikael Kindbladhs (WeP) och
Bengt-Ove Erikssons (V) yrkanden.

Protokollsanteckning
Erik Anderson (K) håller ej med om skrivningen om LAS i dokumentet.

Ärendebeskrivning
Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2023 års budgetarbete.

Utblicken syftar till att ta fram en bild av de möjligheter och utmaningar som
kommunen förväntas möta och som påverkar hur kommunen behöver arbeta för
att möta framtiden.

Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamheternas framtida utveckling
är (tillsammans med nationella rapporter och analyser) grunden för kommunens
omvärldsanalys och övriga strategier.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till utblick 2023-2027 för
kommunfullmäktige. Förslaget bygger på omvärldsanalysen och de viktigaste
trenderna, tidigare utblick, analys av målgruppens framtida behov och krav,
befolkningsutveckling samt förändringar i lagkrav och regler som kan komma att
påverka kommunen.

Kommunstyrelsen har den 12 januari 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att med dagens justeringar godkänna Utblick 2023-2027 för
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Utblick 2023 - Kommunfullmäktige, daterad den 13 januari 2022
Kommunstyrelsen den 12 januari 2022, §4

Yrkande
Mikael Kindbladh (WeP): Att lägga till på sidan 13, stycke 4 befolkningsprognos:
Den ökade andelen personer 80+ innebär ett ökat behov av Säbo platser. Med
samma procentuella antal boende på Säbo som idag kommer det ökade behovet
2030 vara ca 65 platser ytterligare.

Bengt Petersson (C) med instämmande av Erik Anderson (K): Bifall till Mikael
Kindbladhs (WeP) yrkande.
Kf §12 (forts.)
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Carina Johansson (C): Avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Bengt-Ove Eriksson (V): Att under avsnitt 2 Målgrupp, sid. 4, ska andra stycket
som inleds ”Idag möter kommunen högre krav..” strykas, samt att i avsnitt 7, sidan
17, stycke 5, ska följande del av mening strykas: ..”och bidrar till att minska
förväntansgapet.”

Bengt Petersson (C) med instämmande av Erik Anderson (K), Kian Anderson
(WeP) och Urban Nilsson (C): Bifall till Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.

Stefan Nylén (SD): Att lägga till på sidan 13 stycke 4 befolkningsprognos: den
ökande andelen personer 80+ kan innebära ett ökat behov av olika boendeformer.

Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C), Lars Larsson (C),
Fredrik Sveningson (L) och Ylva Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 7 NEJ-röster. 6 ledamöter avstår och
en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå
Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Bengt-Ove Erikssons (V)
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för avslag på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 40 JA-röster och 8 NEJ-röster. En ledamot är
frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Bengt-Ove
Erikssons (V) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyléns (SD) yrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Stefans Nyléns (SD) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Kf §12 (forts.)
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Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder och bolag
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Meddelanden

Revisionen
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Gislaveds
kommun 2021

Revisionen
Granskning uppföljning av placerade barn och unga i Gislaveds
kommun 2021

Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll den 14 december 2021, §110 Avgifter för förskolan,
fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger
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