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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 24 november 2021, klockan 16:00 
Plats Västerskolan 
Förslag till justerare Anna-Karin Tornemo 
Förslag till ersättare för justerare Gunilla Wolinder 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2021-11-25, kl. 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Presentation Västerskolan 

Föredragande: Sahar Mustafa 
BUN 2021/8 

2 Förutsättningar för förskolans verksamhet 2022 
Föredragande: Gun Åslund 

 

3 Nuläget på Kung Karls skola och framtida behov 
Föredragande: Jennifer Sembrandt 

 

4 Information från förvaltningen BUN 2021/8 
 Ärenden till egen instans  
5 Diskussion: Analys - Barnkonventionen 

Föredragande: BUN diskussioner 
BUN 2021/148 

6 Ekonomisk redovisning BUN 2021/40 
7 Komplettering av mål för 2022 BUN 2020/134 
 Anmälningsärenden  
8 Delegationsbeslut BUN 2021/10 
9 Meddelanden och rapporter BUN 2021/9 

Angelica Stigenberg 
Ordförande

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Datum 
2021-11-17 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnd 2021-11-24 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen 

Sammanfattning 
Ett yttrande på medborgarförslag om nya lekredskap till förskolan i Valskog 
har lämnats till kommunstyrelsen av Skolchef Fredrik Bergh 
medborgarförslag om nya lekredskap till förskolan i Valskog har lämnats 
till kommunstyrelsen av Skolchef Fredrik Bergh 

Från Hagaskolan och från Björskogsskolan rapporteras det om aktuella 
aktiviteter, fortbildningsinsatser samt fortsatta åtgärder för att begränsa 
smittspridningen av Covid-19. 

Region Västmanland har gått ut med ett erbjudande till samtliga barn i 
åldern 12-15 år och deras vårdnadshavare om att barnen kommer att kunna 
få vaccination mot Covid-19 på skolorna. 
Ett informationsbrev och blanketter har skickats ut till samtliga 
vårdnadshavare och barn i den aktuella åldersgruppen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Förskolans gård i Valskog 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-16 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2021/21 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Ett yttrande på en motion från Kristdemokraterna om "Inför en 
gemensamhetsplan  för äldreboendet och nya förskolan" har lämnats till 
kommunstyrelsen av Skolchef Fredrik Bergh

http://www.kungsor.se/
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Diarienummer 
BUN 2021/21 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan i Valskog – Yttrande 
till kommunstyrelsen 
Jennie Ström har i ett medborgarförslag föreslagit att förskolans gård i 
Valskog ska få nya lekredskap. 
” Nu när björskogskola har fått det upprustat och fint, så är det väl dags för 
förskolan och få det lika fint med nya lekredskap, så det bjuder ännu mer 
barn ut till valskog, tanken på att nu det allt mer barn på förskolan och 
lekredskapen slits ännu mer. Så nu är det dags att det är deras tur och få det 
lika bra som eleverna på skolan!” 
Under 2021 har det till förskolan i Valskog beställts ett nytt uteklassrum 
samt en vattenbana. Det är prioriteringar som har gjorts av ledningen för 
förskolan inom de beviljade investeringsmedel som avsatts för 2021. 
Det finns ett generellt behov av att se över fler förskolors utemiljöer inom 
Kungsörs kommun. Inför budgetarbetet för 2023 kommer förskolans 
ledning att äska medel för fortsatt upprustning av förskolornas utemiljö. 
Ovanstående yttrande till kommunstyrelsen har lämnats av Skolchef Fredrik 
Bergh med förslaget till beslut att ”Medborgarförslaget anses därmed 
besvarat.” 
 
Rapport från Hagaskolan 
Eleverna i åk 2 får denna vecka möjlighet att prova på keramik genom 
Skapande skola. Aktiviteten har tidigare i höstas genomförts på Kung Karl 
och har varit mycket uppskattad. Även Västerskolans och Björskogs åk 2 
kommer att få prova på att arbeta med lera. 
Hagaskolan planerar att genomföra Lucia med vissa anpassningar utifrån 
Covid. Vi kommer att vara utomhus och vi har delat upp det i två 
framträdanden, där 3A kommer uppträda för en av förskoleklasserna samt 
alla A-klasser och 3b kommer få uppträda för den andra förskoleklassen 
samt alla B-klasser. Vårdnadshavarna för eleverna i respektive klass är 
välkomna till den klassens framträdande. Detta innebär att vi halverar 
publiken, vilket känns bra och tryggt. 
Från v.45 har vi börjat med inne-idrott igen efter att under mer än ett läsår 
ha ätit i gympasalen och haft all idrott ute. Eleverna är överlyckliga över att 
få vara inne på idrotten och göra allt som det finns möjlighet till där. 
Hälsningar Linda Körner 
Rektor på Hagaskolan 
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Rapport från Björskogsskolan 
På Björskogsskolan har vi nu flyttat in idrottsundervisningen, vilket innebär 
att vi åter byter om och duschar på skolan. Vi fortsätter dock hålla på de 
skarpare hygienrutinerna och rutinerna runt sjukfrånvaro. Uthyrningen av 
idrottshallen är igång från och med v.45, men matsalen kommer endast att 
användas internt under hösten. 
Personalen är nu inne på sluttampen av den fortbildning om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som nu har rullat på i snart 1.5 år. 
All personal på skolan kommer då att ha genomgått utbildningen, i enlighet 
med tanken att alla som arbetar på skolan är viktiga vuxna, vuxna som 
behöver ha verktygen för att kunna möta samtliga elever på skolan, på rätt 
sätt.  
Fredag v.46 anordnar skolan en läsdag, där vi kommer att arbeta 
schemabrytande med läsning, i alla dess former. Barnen kommer att få välja 
mellan olika stationer, som kommer att innehålla allt från tyst läsning till 
högläsning av lärare och arbete runt läsning och lästekniker. Tanken är att 
sporra och hjälpa barnen i deras läsutveckling samt att förhoppningsvis 
väcka eller nära ett intresse för läsning. De olika stationerna kommer att 
fungera som ett sätt att möta varje elev på dennes egen nivå samt att ge dem 
inflytande över sin egen läsdag. 
Årets luciafirande kommer att innebära en viss lättnad av restriktioner från 
tidigare år. Skolan kommer att bjuda in alla vårdnadshavare till de barn som 
uppträder, antingen i luciatåg eller med instrument. Inbjudan omfattar dock 
endast vårdnadshavare och inga syskon eller andra släktingar. 
Med vänliga hälsningar 

Kristoffer Olofsson 

Rektor 
 
Vaccination mot Covid-19 till barn 12-15 år kommer att kunna ges på 
länets skolor. 
Region Västmanland har gått ut med ett erbjudande till samtliga barn i 
åldern 12-15 år och deras vårdnadshavare om att barnen kommer att kunna 
få vaccination mot Covid-19 på skolorna. 
Ett informationsbrev och blanketter har skickats ut till samtliga 
vårdnadshavare och barn i den aktuella åldersgruppen. 
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Till vårdnadshavare för… 

 

 

 

Nu erbjuds vaccination mot covid-19 till 
barn 12–15 år på skolor 
Alla barn som har fyllt 12 år erbjuds att vaccinera sig mot covid-19. Inom kort utförs 
vaccinationen på skolan. Vaccinationen är frivillig och gratis. Två doser ges med några veckors 
mellanrum för att få ett gott skydd. 

Varför ska man vaccinera barn och ungdomar? 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn som har fyllt 12 år vaccineras mot covid-19. 
Vaccinationen minskar risken att bli sjuk i covid-19 och minskar smittspridningen i skolan. 

Barn och ungdomar blir oftast lindrigt sjuka av covid-19, men en del blir svårt sjuka eller mår 
dåligt under en lång tid. Vaccinet hjälper kroppen att skydda sig mot sjukdomen. 

Så går vaccinationen till 

Vaccinationen utförs på skolorna av vaccinatörer från Region Västmanland. 

Skolorna sammanställer antalet elever som önskar vaccination och därefter kommer 
vaccinatörerna planera in en tid då vaccinationen utförs på respektive skola. Därför är det viktigt 
att hälsodeklaration och samtycke från båda vårdnadsvararna lämnas in till skolan så snart som 
möjligt. 
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Frågor och svar om vaccination mot covid-19 
Skyddar vaccinerna barn mot covid-19? 

Vaccinerna har testats noggrant så att de ska skydda barn mot allvarlig sjukdom och att vara 
säkra att använda. Många miljoner barn i världen har redan vaccinerats mot covid-19. 

Ibland händer det att man blir smittad även om man är vaccinerad, men det är ovanligt. Om det 
händer blir man oftast bara lite sjuk. Även om man är vaccinerad mot covid-19 är det viktigt att 
stanna hemma om man är förkyld eller sjuk och testar sig för covid-19. 

Kan man vaccineras om man är allergisk? 

Vanliga allergier, mot exempelvis pollen eller djur, utgör inget hinder för vaccination. Om barnet 
tidigare drabbats av en kraftig allergisk reaktion mot läkemedel eller vaccin, kan särskilda 
förberedelser krävas. Kontakta i så fall din vårdcentral innan du bokar tid. Med kraftig allergisk 
reaktion menas en reaktion som krävt vård på sjukhus. 

Behöver jag som vårdnadshavare godkänna att mitt barn vaccineras? 

Ja, båda vårdnadshavare ska godkänna vaccinationen. Om barnet har fyllt 15 år och om oenighet 
råder mellan barn och vårdnadshavare måste hänsyn tas till barnets egen vilja. 

Hur kan mitt barn må efter vaccinationen? 

De flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det är en 
normal reaktion och den som har vaccinerats behöver bara vila den dagen man känner av detta. 
Man kan också få ont i armen där sprutan gavs. 

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men om man mår dåligt med 
symtom man inte känner igen efter vaccinationen är det viktigt att söka vård. En mycket sällsynt 
biverkan efter vaccin mot covid-19 är inflammation i hjärtmuskeln. Då kan man få ont i bröstet 
och svårt att andas. Det är vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter virusinfektioner, 
exempelvis vid covid-infektion, än efter en vaccination mot covid-19. Om ditt barn mår dåligt kan 
du ringa 1177 för att få råd och vägledning. 

 

Har du frågor? 
Det är naturligt att ha frågor inför en vaccination. Prata gärna hemma om vaccinationen och läs 
den här informationen tillsammans med ditt barn.  

Mer information finns på 1177.se/vastmanland och på folkhalsomyndigheten.se. 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
lämna den till kommunstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster. 
Trots detta förväntas årets resultat innebära ett underskott på 7,1 Mkr. 
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-12 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Er beteckning 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster. 
Trots detta förväntas årets resultat innebära ett underskott på 7,1 Mkr.  
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 

 
 
Kommentarer till ovanstående sammanställning:   
1 Minskat öppethållande under pandemin   
2 Effekt av insatta sparåtgärder som har varit möjliga att genomföra på 
grund av minskat tryck i samband med pandemin.   
3 Effekt av insatta sparåtgärder.    
4 Något färre elever än prognosticerat.    

Resultat januari till oktober samt årsprognos 2021
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Avvikelse 

årsprognos Kommentar

20 Barn och utbildningsförvaltnin 191 681 190 344 -1 336 229 263 -7 050
100 Nämnd- och styrelsev 599 631 32 757 0
330 Musikskola 873 848 -25 1 018 0
350 Fritidsgårdar 1 852 2 020 168 2 425 150 1
407 Förskola 41 882 42 295 414 50 778 600 2
412 Pedagogisk omsorg 780 775 -5 930 -50
440 Grundskola 79 891 82 326 2 435 98 827 1 100 3
450 Gymnasieskola 36 041 37 943 1 902 45 532 1 900 4
453 Särskola 17 045 14 506 -2 539 17 391 -3 750 5
470 Vuxenutbildning 7 283 7 455 172 8 946 500 6
920 Gemensamma verksamheter 5 435 1 544 -3 891 2 659 -7 500 7
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Er beteckning 
 

5 Fler elever än prognosticerat. Inflyttningar och nya inskrivna.  
6 Effekt av insatta sparåtgärder.    
7 Återstående del av det totala sparkravet.  
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Vår handläggare 
Fredrik Bergh@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
mål för 2022 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersätta målet  
”Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och skola”  
med  
"Samtliga förskolor och skolor ska ha en fullskalig och lättanvänd lösning 
för källsortering"   

Sammanfattning 
I diskussion tillsammans med barn- och utbildningsnämndens presidium 
framfördes det under hösten 2021 synpunkter på att målet barnkonventionen 
borde ersättas av ett mål för miljöarbetet. 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde onsdagen den 27/10 2021 
diskuterades olika förslag till nytt miljömål. Nämndens ledamöter utryckte 
att de delades rektorsgruppens uppfattning om att källsorteringen inom 
förskola och skola kunde få utgöra fokus för ett nytt miljömål. 
Tillsammans med Kungsörs kommuns miljöstrateg har nu ett förslag tagits 
fram: "Samtliga förskolor och skolor ska ha en fullskalig och lättanvänd 
lösning för källsortering." 
En dialog om praktiskt hanterande av källsortering har inletts med Kungörs 
kommuns kost- och serviceenhet. 
Vid kommande kommungemensamma elevråd, 2021-10-17, kommer 
respektive skolas elevråd att få ge sin syn på förslaget till nytt miljömål. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-20 
BUN 2021-02-24 § 15 Mål för barn- och utbildningsnämnden 2021-2022 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2020/134 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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BUN 2020/134 
Er beteckning 
 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Diarienummer 
BUN 2020/134 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
I diskussion tillsammans med barn- och utbildningsnämndens presidium 
framfördes det under hösten 2021 synpunkter på att målet barnkonventionen 
borde ersättas av ett mål för miljöarbetet. 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde onsdagen den 27/10 2021 
diskuterades olika förslag till nytt miljömål. Nämndens ledamöter utryckte 
att de delades rektorsgruppens uppfattning om att källsorteringen inom 
förskola och skola kunde få utgöra fokus för ett nytt miljömål. 
Tillsammans med Kungsörs kommuns miljöstrateg har nu ett förslag tagits 
fram: "Samtliga förskolor och skolor ska ha en fullskalig och lättanvänd 
lösning för källsortering." 
En dialog om praktiskt hanterande av källsortering har inletts med Kungörs 
kommuns kost- och serviceenhet. 
Vid kommande kommungemensamma elevråd, 2021-10-17, kommer 
respektive skolas elevråd att få ge sin syn på förslaget till nytt miljömål. 
 

Verksamhetsområde Nämndmål till och med  
2022-12-31 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som upplever skolan som 
trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara känd och 
implementerad i förskola och skola. 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

I samband med års- och delårsbokslut ska 
ekonomiska nyckeltal för respektive 
verksamhetsområde inom barn- och 
utbildningsnämnden redovisas för att kunna 
jämföras med motsvarande kommuner och riket. 

Förskola och pedagogisk 
omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka 
jämfört med andelen vid basåret 2017”. Förutsatt 
att männen har likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 

Grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört 
med basåret 2017.   

Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala elevhälsan, 
musikskolan, förebyggande 

Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin 
tid i grundskolan.  
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arbete med ungdomar, 
fritidsgårdar. 

VIVA.  
Vuxenutbildning, 
studievägledning, SFI, 
integration, gymnasium – IM 
språk 

Antalet elever som läser SFI eller svenska som 
andra språk i kombination med att de har 
språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Meddelande delegationsbeslut 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning 
Dnr Handling 
BUN 
2021/126 Avslag på ansökan om flexibla studier på SFI Köping 

BUN 
2021/123 

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Kungsörs kommun och Tempus 
Information Systems AB elevernas tillgång till kunskap 

BUN 
2021/143 Överklagan skolskjuts 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Meddelanden lämnade på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Rapporter och meddelanden i november 2021 

Dnr Handling 
BUN 
2021/141 Skolenkäten 2022 

BUN 
2021/111 

Remiss av SOU 2021:70 Läromedelsutredningen - 
böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap 

BUN 
2021/143 Överklagan skolskjuts 

BUN 
2021/147 

Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i 
Västmanlands län 

BUN 
2021/69 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-11-08, § 190 - 
Avsägelse och fyllnadsval, ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden 

BUN 
2021/49 

Avropsavtal 202102-11 - Vuxenutbildning grundläggande 
distanskurser samt gymnasiala distanskurser 

BUN 
2021/ 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-15, § 224 – 
Taxor och avgifter 2022 

BUN 
2021/ 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-15, § 225 – 
Ombudgetering och tilläggsanslag 2021 

BUN 
2021/ 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-15, § 223 – 
Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs kommun 
och kommunfullmäktiges mål 2021 

BUN 
2021/ 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-15, § 226 – 
Översyn av kommunens skol- och landsbygdstrafik 
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