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Till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträde
2021-10-21
Datum
2021-10-11

Diarienummer
2020KS811

Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid
växelvis boende i annan kommun
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt förvaltningen
att införa service med uppgradering av skolkort för elever med ena
vårdnadshavaren boende i annan kommun. Vårdnadshavare bekostar
mellanskillnaden som uppstår mellan skolkortet och det uppgraderade
kortet.
Per Vorberg (m)
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-09-22

§ 231

Dnr 2021VFN316

Redovisning av uppdrag utreda hantering av utökning av skolkort i
liknande kommuner samt yttrande till kommunstyrelsen över svar
på medborgarförslag
Beslut
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.
Välfärdsnämnden antar Yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om
utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun från sektorn för utbildning, kultur
och fritid som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
Välfärdsnämnden rekommenderar utifrån yttrandet att kommunstyrelsen bifaller
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen remitterade den 27 maj § 222 ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta
synpunkter. Välfärdsnämnden ska inkomma med synpunkter senast 4 oktober 2021.
Välfärdsnämnden gav den 23 juni 2021 § 187 förvaltningen i uppdrag att utreda hur andra
liknande kommuner hanterar utökning av skolkort för elever som har växelvis boende i
kommunen i fråga och i annan kommun. Förvaltningen fick även i uppdrag att utreda de
juridiska förutsättningarna samt ta fram en kostnadskalkyl för lämplig hantering av utökning
av skolkort för elever i grundskolan i Härryda kommun, som har beviljats skolkort, och som
har växelvis boende i Härryda kommun och i annan kommun.
Förvaltningen redovisar utredningen för välfärdsnämnden, så att beslut om Yttrande till
kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i
annan kommun kan fattas på välfärdsnämndens sammanträde den 22 september.
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det inte finns något lagkrav att införa service
om uppgradering av skolkort, men att det samtidigt inte finns några juridiska hinder. De
ekonomiska konsekvenserna för kommunen handlar om viss ökad administration.
Förvaltningen överlämnar ärendet till politiken för ställningstagande till om service med
uppgradering av skolkort ska införas eller ej.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-09-22

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse 25 augusti 2021
Yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort
vid växelvist boende i annan kommun
Välfärdsnämndens beslut den 23 juni 2021 § 187, Behandling av remitterat ärende:
Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun
Tjänsteskrivelse 26 april 2021, Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid
växelvis boende i annan kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och PerOlov Risman (SD) att välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed
avslutat samt att välfärdsnämnden antar Yttrande till kommunstyrelsen över svar på
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun från sektorn
för utbildning, kultur och fritid som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. Vidare föreslår
Maria Kornevik Jakobsson föreslår med instämmande av Peter Arvidsson och Per-Olov
Risman att välfärdsnämnden utifrån yttrandet rekommenderar att kommunstyrelsen bifaller
medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och
finner att så sker.

Paragrafen är justerad
---------------------

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Datum

Dnr

2021-09-02

2021VFN316 629

Yttrande till kommunstyrelsen över svar på
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis
boende i annan kommun
Förvaltningens redovisning
I Härryda kommun erbjuds skolskjutsberättigade elever i första hand
skolskjuts i form av ett skolkort för kollektivtrafik. Skolkortet är giltigt
mellan kl. 04-19 måndag till fredag under läsåret samt på vissa lov.
Västtrafiks område är uppdelat i tre zoner som heter A, B och C. Härryda
kommun tillhör zon B utifrån Västtrafiks geografiska indelning och det är
ett kort för resor inom denna zon som erbjuds till de skolskjutsbeviljade
eleverna.
Uppgradering av skolkort klassas inte som skolskjuts enligt skollagens
bestämmelser utan handlar om en service som kommunen tillhandahåller.
Fram till läsåret 2014/2015 erbjöd Västtrafik en service som innebar att
vårdnadshavare kunde köpa till en uppgradering av skolkorten.
Uppgraderingen kunde handla om att vårdnadshavarna ville att skolkortet
skulle vara giltigt i fler zoner. Detta gällde för elever som redan hade ett
skolkort och en vårdnadshavare folkbokförd i annan kommun.
Vårdnadshavare kunde då lämna in elevens skolkort hos Västtrafik och
betala mellanskillnaden för att kunna utöka med ytterligare aktuella zoner.
Inför läsåret 2015/2016 valde Västtrafik att inte erbjuda denna service
längre och hänvisade i stället frågan till kommunerna. Bakgrunden till
Västtrafiks rutinförändring grundade sig bland annat i att det förelåg vissa
praktiska problem med att skolkorten byttes ut vid uppgradering.
Kommunerna saknade då uppgifter om vilka elever som hade vilket kort.
Kommunen kunde därmed inte säga upp korten om eleverna inte längre
hade rätt till skolskjuts och heller inte få pengar återbetalade från Västtrafik.

HK1001, v1.0, 2016-03-09

Göteborgs stads hantering av skolkort
I Göteborgs stad erbjuds alla elever som är folkbokförda i kommunen ett
kostnadsfritt skolkort, oavsett avstånd mellan bostad och skola eller om
eleven går på en kommunal, fristående grundskola eller grundsärskola i
kommunen. Om barnets vårdnadshavare är separerade och någon av dessa
bor i en kranskommun eller om barnet går i skola i annan kommun så har
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elever rätt att uppgradera sitt skolkort. En familj kan köpa det uppgraderade
kortet för den mellanskillnad som uppstår mellan skolkortet och det
uppgraderade kortet.
Hantering av övriga GR-kommuner
Bland övriga elva GR-kommuner är det endast Kungsbacka som erbjuder
servicen om uppgradering av skolkort. Hanteringen går till så att kommunen
beställer uppgraderingen av Västtrafik och att vårdnadshavarna betalar
mellanskillnaden till kommunen. Övriga GR-kommuner har valt att inte
erbjuda denna service.
Juridiska förutsättningar
Förvaltningen bedömer inte att det finns något lagkrav på att utföra denna
service, men det finns heller inget juridiskt hinder. Uppgradering av
skolkort kan inte klassas som skolskjuts. Det handlar i stället om att
kommunen tillhandahåller en service som gör det möjligt för
vårdnadshavarna att köpa ett kort med samma giltighetstid som skolkortet
men för fler zoner.
Ekonomiska konsekvenser
I Härryda kommun finns det ca 50 elever som idag har beviljat skolkort och
har en vårdnadshavare folkbokförd i annan närliggande kommun. Ett zon Bkort kostar Härryda kommun 4437 kr för ett läsår, medan ett kort med två
zoner kostar 6678 kr.
Möjligheten att uppgradera sitt skolkort förutsätter att eleven har ett giltigt
grundbeslut om beviljat skolkort. Om Härryda kommun skulle erbjuda
servicen att uppgradera skolkorten för elever med vårdnadshavare i annan
kommun skulle mellanskillnaden uppgå till 2241 kr. Detta skulle faktureras
på nio månader, vilket medför en kostnad på 249 kr per månad för
vårdnadshavare. Om vårdnadshavare i stället köper ett ordinarie kort för zon
A- eller C via Västtrafiks sortiment blir kostnaden 595 kr per månad. Det
ska dock påpekas att ett månadskort via Västtrafiks ordinarie sortiment
gäller dygnet runt och på alla dagar i veckan. Ett uppgraderat skolkort följer
i stället samma giltighetstid som skolkortet dvs kl. 04-19 men i ytterligare
en zon.
Förvaltningen bedömer att införandet av service med uppgradering medför
viss ökad administration. Initialt behöver e-tjänst för ansökan utformas samt
rutin för fakturering av vårdnadshavarna. Efter uppstartsskedet behöver
ansökningar som inkommer handläggas löpande. Det är svårt att göra en
uppskattning av vad detta skulle medföra i arbetstid då det beror på hur stort
intresset är för uppgradering.
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Barnperspektivet
Förvaltningen bedömer att förslaget kan ses som gynnsamt ur ett
barnperspektiv då det underlättar för aktuell elevgrupp att kunna pendla
mellan respektive vårdnadshavares hem och skola.
Förvaltningens bedömning

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det inte finns något
lagkrav att införa service om uppgradering av skolkort, men att det
samtidigt inte finns några juridiska hinder. De ekonomiska konsekvenserna
för kommunen handlar om viss ökad administration.

Sektorn för utbildning, kultur och fritid
Härryda kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sektorn för utbildning, kultur och fritid
Mergim Rexhepi
Välfärdsnämnden

Datum
2021-08-25

Diarienummer
2021VFN316 629

Redovisning av uppdrag utreda hantering av utökning av
skolkort i liknande kommuner samt yttrande till
kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.
Välfärdsnämnden antar Yttrande till kommunstyrelsen över svar på
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan
kommun från sektorn för utbildning, kultur och fritid som sitt eget yttrande
till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen remitterade den 27 maj § 222 ärendet till
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter.
Välfärdsnämnden ska inkomma med synpunkter senast 4 oktober 2021.
Välfärdsnämnden gav den 23 juni 2021 § 187 förvaltningen i uppdrag att
utreda hur andra liknande kommuner hanterar utökning av skolkort för
elever som har växelvis boende i kommunen i fråga och i annan kommun.
Förvaltningen ska vidare utreda de juridiska förutsättningarna samt ta fram
en kostnadskalkyl för lämplig hantering av utökning av skolkort för elever i
grundskolan i Härryda kommun, som har beviljats skolkort, och som har
växelvis boende i Härryda kommun och i annan kommun. Förvaltningen ska
redovisa utredningen för välfärdsnämnden, så att beslut om Yttrande till
kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid
växelvis boende i annan kommun kan fattas på välfärdsnämndens
sammanträde den 22 september.
Förvaltningens bedömning
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det inte finns något
lagkrav att införa service om uppgradering av skolkort, men att det
samtidigt inte finns några juridiska hinder. De ekonomiska konsekvenserna
för kommunen handlar om viss ökad administration.
Förvaltningen överlämnar ärendet till politiken för ställningstagande till om
service med uppgradering av skolkort ska införas eller ej.
1(2)
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Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse 25 augusti 2021
Yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om
utökat skolbusskort vid växelvist boende i annan kommun
Välfärdsnämndens beslut den 23 juni 2021 § 187, Behandling av
remitterat ärende: Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid
växelvis boende i annan kommun
Tjänsteskrivelse 26 april 2021, Svar på medborgarförslag om utökat
skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun

Päivi Malmsten
Sektorchef

Paula Palmdahl
Verksamhetschef grundskola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 187

Dnr 2021VFN316

Behandling av remitterat ärende: Medborgarförslag om utökat
skolbusskort vid växelvisboende i annan kommun
Beslut
Välfärdsnämnden remitterar ärendet till förvaltningen för att utreda hur andra liknande
kommuner hanterar utökning av skolkort för elever som har växelvis boende i kommunen i
fråga och i annan kommun.
Förvaltningen ska vidare utreda de juridiska förutsättningarna samt ta fram en kostnadskalkyl
för lämplig hantering av utökning av skolkort för elever i grundskolan i Härryda kommun,
som har beviljats skolkort, och som har växelvis boende i Härryda kommun och i annan
kommun.
Förvaltningen ska redovisa utredningen för välfärdsnämnden, så att beslut om Yttrande till
kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i
annan kommun kan fattas på välfärdsnämndens sammanträde den 22 september.

Avstår från att delta
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) Jonas Andersson (S) och Inga-Lena Persson (MP)
avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera ett
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren
önskar att Härryda kommun ska erbjuda skolbusskort med utökad zon för barn med växelvis
boende i annan kommun.
Utifrån nuvarande riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grund-särskola
i Härryda kommun (fastställda i kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 48) saknas stöd för
att bevilja skolskjuts utanför kommunen vid växelvis boende i en annan kommun.
Förvaltningens bedömning är att det saknas stöd i skollagen för att ändra riktlinjerna för
skolskjuts i enlighet med medborgarförslaget. Förvaltningen föreslår därför att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2021 § 222 att remittera ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter. Välfärdsnämnden ska inkomma med synpunkter till
kommunstyrelsen senast 4 oktober 2021.
Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-06-23

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen beslut den 27 maj § 222, Svar på medborgarförslag om utökat
skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun
Tjänsteskrivelse 26 april 2021
Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Kornevik Jakobsson föreslår att välfärdsnämnden remitterar ärendet till förvaltningen
för att utreda hur andra liknande kommuner hanterar utökning av skolkort för elever som har
växelvis boende i kommunen i fråga och i annan kommun. Förvaltningen ska vidare utreda de
juridiska förutsättningarna samt ta fram en kostnadskalkyl för lämplig hantering av utökning
av skolkort för elever i grundskolan i Härryda kommun, som har beviljats skolkort, och som
har växelvis boende i Härryda kommun och i annan kommun. Vidare föreslår Maria Kornevik
Jakobsson att förvaltningen ska redovisa utredningen för välfärdsnämnden, så att beslut om
Yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid
växelvis boende i annan kommun kan fattas på välfärdsnämndens sammanträde den 22
september.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och
finner att så sker.

Paragrafen är justerad
---------------------

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-05-27

§ 222

Dnr 2020KS811

Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis
boende i annan kommun
Beslut
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter.
Välfärdsnämnden ska inkomma med synpunkter senast 4 oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera ett
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren
önskar att Härryda kommun ska erbjuda skolbusskort med utökad zon för barn med växelvis
boende i annan kommun.
Utifrån nuvarande riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i
Härryda kommun (fastställda i kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 48) skolskjuts utanför
kommunen vid växelvis boende i en annan kommun. Förvaltningens bedömning är att det
saknas stöd i skollagen för att ändra riktlinjerna för skolskjuts i enlighet med
medborgarförslaget. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 26 april 2021
Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen
remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter. Välfärdsnämnden ska
inkomma med synpunkter senast 4 oktober 2021.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.

Paragrafen är justerad
--------------------Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-05-27

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sektorn för utbildning, kultur och fritid
Mergim Rexhepi
Kommunstyrelsen

Datum
2021-04-26

Diarienummer
2020KS811 009

Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid
växelvis boende i annan kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till
kommunstyrelsen remittera ett medborgarförslag om utökat skolbusskort vid
växelvis boende i annan kommun. Kommunfullmäktige uppdrog åt
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar att Härryda
kommun ska erbjuda skolbusskort med utökad zon för barn med växelvis
boende i annan kommun.
Utifrån nuvarande riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola
och grundsärskola i Härryda kommun (fastställda i kommunfullmäktige den
28 mars 2019 § 48) skolskjuts utanför kommunen vid växelvis boende i en
annan kommun. Förvaltningens bedömning är att det saknas stöd i skollagen
för att ändra riktlinjerna för skolskjuts i enlighet med medborgarförslaget.
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 26 april 2021
Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i
annan kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till
kommunstyrelsen remittera ett medborgarförslag om utökat skolbusskort vid
växelvis boende i annan kommun. Kommunfullmäktige uppdrog åt
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar att Härryda
kommun ska erbjuda skolbusskort med utökad zon för barn med växelvis
boende i annan kommun.
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola med offentlig
huvudman har enligt 9 kap. 15b § (förskoleklassen), 10 kap. 32 §
1(2)
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(grundskolan), 11 kap. 31 § (grundsärskolan) skollagen (2010:800) rätt till
kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.
Enligt Härryda kommuns riktlinjer för skolskjuts (fastställda i
kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 48) kan en elev vid val av annan
kommunal skola eller fristående skola inom kommunen erbjuds skolskjuts i
form av skolkort, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.
Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas
från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadress i de fall eleven går på en
skola inom Härryda kommun, vårdnadshavarna måste ha gemensam
vårdnad om eleven och eleven bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna.
Skolskjuts mellan olika kommuner erbjuds inte utifrån Härryda kommuns
riktlinjer för skolskjuts.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i mål nummer 4922-13 avgjort en
fråga som gällde skolskjuts vid växelvis boende i olika kommuner. HFD
ansåg att skollagen på ett uttömmande sätt anger under vilka förutsättningar
en kommun är skyldig att bekosta skolskjuts. Kommunens ansvar för
skolskjuts enligt skollagen omfattar inte den situation när elev bor växelvis i
olika kommuner.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det saknas stöd i skollagen för att ändra
riktlinjerna för skolskjuts i enlighet med medborgarförslaget. Förvaltningen
föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Päivi Malmsten
Sektorschef

Paula Palmdahl
Verksamhetschef
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Medborgarförslag
Ärendenummer

201216-MBF-YT44

Inskickat

2020-12-16 20:56

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn

Frida Ingrid Alexandra
Wallström

Telefonnummer
E-post
Adress
Postnummer
Ort
Rubrik på ditt förslag

Utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun
Hej,
Jag skulle önska att Härryda kommun kan erbjuda skolbusskort
med utökad zon för barn med växelvis boende i annan kommun.
Jag har haft kontakt med de som är ansvariga för skolbusskorten
och förstår hur upplägget är och att det fattas administration kring
att lösa kostnaden för utökat skolbusskort till en extra zon. Jag blir
hänvisad till att stämpla enkelbiljett för barnen varannan vecka då
dem kommer bo i Mölndal. Det kommer landa i en merkostnad
på totalt ca 1000 kr/månad för två barn.
Om Härryda kommun skulle kunna hjälpa till att ordna med utökat
skolbusskort och man som förälder betalar mellanskillnaden, plus
en administrationsavgift om så önskas, inga problem, det kommer
bli så mycket billigare ändå jämfört med att stämpla enkelbiljett.
När nu Västtrafik valt att utesluta Härryda från den centrala
zonen, A, men inkluderat Mölndal, så blir det problem med
transport för barn över kommungränserna och det skulle vara en
stor hjälp om Härryda vill hjälpa till här då man som privatperson
inte kan uppgradera ett skolbusskort på egen hand.

Beskriv förslaget

Jag skulle önska att tjänsten med utökat skolbusskort över ny zon
öppnas upp för växelvis boende och andra som kan ha det
behovet. Betalar man dessutom själv för tjänsten blir det ingen
merkostnad för kommunen.
Flera kommuner erbjuder detta redan och det skulle kännas
positivt om Härryda vill visa sin välvilja och bjuda till och ställa sig
till den skaran som stöttar transport till skolan för kommunens
ungdomar vid växelvis boende mellan två kommuner.
Tack på förhand!
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