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§ 172 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter uppropet enligt närvaroförteckningen konstaterar ordförande att vid
sammanträdet närvarar tre ledamöter och två tjänstgörande ersättare, se
protokollets förstasida.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Uppropet godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 173 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Anders Larsson (C) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.



Tid och plats för justeringar för protokollets justering är
torsdagen 20 maj klockan 11:00, kommunledningsförvaltningen,
Ringsjövägen 4.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse ledamot att jämte ordförande
justera dagens protokoll samt att bestämma tid och plats för justering.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Anders Larsson (C) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.



Tid och plats för justeringar för protokollets justering är
torsdagen 20 maj klockan 11:00, kommunledningsförvaltningen,
Ringsjövägen 4.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 174 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslistan
med följande revidering:


Ärende 12 Val av ordinarie ledamot i IT-kommuner i Skåne AB,
Unikom - utgår

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med följande revidering:


Ärende 12 Val av ordinarie ledamot i IT-kommuner i Skåne AB,
Unikom - utgår

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/206

§ 175 Ansökan om Igångsättningstillstånd
upphandling av ett räddningsfordon för
vattentransport
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:


Bevilja ingångssättningstillståndet för inköp av lastväxlare med
vattentank till räddningstjänsten.



Uppdra till räddningschefen att genomföra upphandlingen i
samverkan med Inköpscentralen och ekonomiavdelningen
(Hörby kommun).

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten avser att köpa in en lastväxlare med tillhörande vattentank
i syfte att ersätta ett äldre fordon av årsmodell 1989. Det nuvarande fordonet
genererar höga driftskostnader samt svårigheter att hitta reservdelar.
Investeringskostnaderna bedöms till ca 4500 tkr beroende på val av
leverantör.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Bevilja ingångssättningstillståndet för inköp av lastväxlare med
vattentank till räddningstjänsten.



Uppdra till räddningschefen att genomföra upphandlingen i
samverkan med Inköpscentralen och ekonomiavdelningen
(Hörby kommun).

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Räddningstjänsten Skånemitt
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/097

§ 176 Trimningsåtgärder och anpassning
busshållplatser SkåneExpressen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:





En anpassning av Osbyholms busshållplats enligt konceptet för
SkåneExpressen ska genomföras.
Arbetet genomförs under år 2023 och 895 000 kr behöver anslås i
2023 års investeringsbudget. Investeringsanslaget tas med i
kommunens investeringsplan för budget 2022 och planer 2023–2024.
Söka medfinansiering för projektet hos Skånetrafiken för nya
väderskydd.
Uppdra åt kommundirektör att ingå erforderliga överenskommelser
med Skånetrafiken i enlighet med detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
I tjänsteskrivelsen redogörs för trimningsåtgärder för Hörby norra, Osbyholm
och Ekeröd. För Hörby norra handlar det om trimning av kanterna för bättre
genomkörning och för Osbyholm om påfarterna ut på E22. För de båda är
Trafikverket väghållare och ansvarig, och åtgärderna innebär inga kostnader
för kommunen. För Ekeröd kommer inga trimningsåtgärder att göras.
Tjänsteskrivelsen redogör även för anpassning av Ekeröds och Osbyholms
busshållplatser samt Hörby busstation enligt konceptet för SkåneExpressen.
För Ekeröds busshållplats föreslås inga åtgärder i nuläget och kräver därför
inget beslut. För Osbyholms busshållplats föreslås anpassningar och dessa
föreslås beslutas. För Hörby busstation krävs vidare utredning och hanteras
som ett eget ärende.
Förslaget till beslut är att en anpassning till konceptet för SkåneExpressen
görs för Osbyholms busshållplats. Alternativet utan värme i väderskydd
föreslås då värme inte finns i kommunens övriga väderskydd för
SkåneExpressen.
Kommunen kan söka medfinansiering av Skånetrafiken. Utgift innan
medfinansiering är 895 000 kr och det är detta belopp som föreslås avsättas i
beslutet. Nettoeffekten är dock det lägre beloppet på 257 500 kr.
Att satsa på kollektivtrafikstråket Malmö/Lund/Hörby/Kristianstad samt
kollektivtrafik generellt är en viktig del för att skapa ett attraktivt Hörby med
möjlighet till exempelvis arbetspendling och besöksnäring. Därför föreslås att
Osbyholms busshållplats utvecklas enligt konceptet för SkåneExpressen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 176, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:





En anpassning av Osbyholms busshållplats enligt konceptet för
SkåneExpressen ska genomföras.
Arbetet genomförs under år 2023 och 895 000 kr behöver anslås i
2023 års investeringsbudget. Investeringsanslaget tas med i
kommunens investeringsplan för budget 2022 och planer 2023–2024.
Söka medfinansiering för projektet hos Skånetrafiken för nya
väderskydd.
Uppdra åt kommundirektör att ingå erforderliga överenskommelser
med Skånetrafiken i enlighet med detta beslut.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29
Åtgärdsinformation Osbyholm Skånetrafiken
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/155

§ 177 VA-plan för Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:





Uppdra åt Mittskåne Vatten att ta fram en reviderad VA-plan för
Hörby kommun.
Arbetet ska ske i samarbete med berörda verksamheter i Hörby
kommun.
MittskåneVatten uppdras att inkomma med en detaljerad tidplan
(slutdatum och datum för uppföljning), finansiering och kostnader för
framtagandet av reviderad VA-plan 2022–2025.
Status för arbetet ska återrapporteras på arbetsutskottets sammanträde
den 1 september 2021.

Sammanfattning av ärendet
VR-nämnden beslutade 2021-02-15 att föreslå för kommunstyrelsen i Hörby
att ge Mittskåne Vatten i uppdrag att ta fram en reviderad VA-plan för Hörby
kommun. Tidigare beslutad plan gällde 2017–2019.
Arbetet ska ske i samarbete med Hörby kommuns
samhällsbyggnadsförvaltning och föreslås finansieras av skattemedel.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:





Uppdra åt Mittskåne Vatten att ta fram en reviderad VA-plan för
Hörby kommun.
Arbetet ska ske i samarbete med berörda verksamheter i Hörby
kommun.
MittskåneVatten uppdras att inkomma med en detaljerad tidplan
(slutdatum och datum för uppföljning), finansiering och kostnader för
framtagandet av reviderad VA-plan 2022–2025.
Status för arbetet ska återrapporteras på arbetsutskottets sammanträde
den 1 september 2021.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 177, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-05
Projektdirektiv
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-03-22 VR § 46
Tjänsteskrivelse, Mittskåne Vatten, 2021-02-15
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Nämnden för VA-och räddningstjänst
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/523

§ 178 Revidering av reglemente för Bygg- och
miljönämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:



Anta reviderat förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden.
Ändringen träder i kraft 31 augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-09, § 215, att föreslå kommunfullmäktige en revidering av nämndens reglemente. Kommunstyrelsen föreslog
2021-03-08 § 54 kommunfullmäktige anta förslag på reglemente. Det saknades
emellertid en taxa för kommunstyrelsens uppgifter enligt Plan- och bygglagen
som nu har tagits fram (KS 2021/176). Bakgrunden till ärendet finns beskriven i
tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2021-01-21 och från
samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-12-01.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:



Anta reviderat förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden.
Ändringen träder i kraft 31 augusti 2021.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-11
Kommunstyrelsen, 2021-03-08, § 53
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-03, § 22
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-01-21
Bygg- och miljönämnden, 2020-12-09, § 215
Tjänsteskrivelse, SBF, 2020-12-01
Förslag till reglemente för Bygg och miljönämnden - antagandehandling
Förslag till nytt reglemente för Bygg- och miljönämnden, Dnr 2018/126
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Planering- och utveckling
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/524

§ 179 Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen som träder i
kraft 31 augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-09, § 215, att föreslå kommunfullmäktige en revidering av nämndens reglemente. Kommunstyrelsen föreslog
2021-03-08 § 54 kommunfullmäktige anta förslag på reglemente samt beslut om
revidering av kommunstyrelsens reglemente i fråga om detaljplanehandläggning.
Förändringen kräver emellertid beslut av kommunfullmäktige om taxa för
detaljplanehandläggning vilket nu har tagits fram (se KS 2021/176). Bakgrunden
till ärendet finns beskriven i tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen som träder i
kraft 31 augusti 2021.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-11
Kommunstyrelsen 2021-03-08, § 54
Förslag till reglemente, 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-03, § 23
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-01-21
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen – med markeringar
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen - antagandehandling
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/176

§ 180 Taxa för kommunstyrelsens uppgifter
enligt Plan och bygglagen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Anta taxa för kommunstyrelsens uppgifter enligt Plan och bygglagen
enligt upprättat taxeförslag, daterat 2021-05-07.



Taxan gäller från och med 2021-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av revidering av reglemente för kommunstyrelsen i fråga om
handläggning för detaljplaner i Hörby kommun har förslag till taxa för
kommunstyrelsens uppgifter som enligt plan- och bygglagen upprättats.
Uppgifterna har tidigare fullgjorts av Bygg- och miljönämnden med
motsvarande taxa.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anta taxa för kommunstyrelsens uppgifter enligt Plan och bygglagen
enligt upprättat taxeförslag, daterat 2021-05-07.



Taxan gäller från och med 2021-08-31.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-07
Förslag taxa för kommunstyrelsens uppgifter enligt Plan och bygglagen,
2021-05-07
Beslutet skickas till
Kopia på kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/178

§ 181 Ansökan om stöd till Storkprojektet i
Skåne 2021
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Storkprojektets ansökan om kommunalt bidrag för 2021 beviljas med
30 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Storkprojektet har i en skrivelse till Hörby kommun, daterad april 2021,
ansökt om kommunalt bidrag för 2021. Storken är en stark symbol för Skåne.
Det är en unik art som från att ha varit utrotad i Skåne, som tack vare
Storkprojektet är på väg tillbaka. Storkprojektets mål är att Skåne åter ska få
en vild och flyttande storkstam. Storkprojektet drivs av
Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska Förening
gemensamt. Projektet föder upp och släpper ut storkpar och årsungar som
bygger upp den vilda stammen. Storkprojektet ansöker om 41 000 kronor.
Hörby kommun beviljade 30 000 kronor under 2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Storkprojektets ansökan om kommunalt bidrag för 2021 beviljas med
30 000 kronor.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom 2021-04-14
Verksamhetsberättelse, 2020
Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 daterad april 2021
Årsredovisning 2020, Naturskyddsföreningen i Skåne
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Storkprojektet
Ekonomichef
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/518

§ 182 Vaccinering av förtroendevalda och
ledningspersonal i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Initierat ärende anses besvarat och avslutas.

Sammanfattning av ärendet
Renaldo Tirone (S) initierade ett ärende om vaccinering av förtroendevalda
och ledningspersonal. Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt
kommundirektören att utreda möjligheterna att i tidigt skede kunna erbjuda
förtroendevalda och ledningsfunktioner vaccin. Vaccinering mot covid-19
pågår. Det är regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot
covid-19.
Arbetet innefattar att:




Distribuera vaccin inom den egna regionen.
Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna
genomföras.
Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i
regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Initierat ärende anses besvarat och avslutas.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-12-09, § 420
Beslutet skickas till
Akten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/027

§ 183 Inkomna remisser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Samråd om Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
besvaras ej.



Samråd om riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram för Höörs
kommun besvaras ej.

Sammanfattning av ärendet
Remisser har inkommit:
Samråd om Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021. Samrådstid
är 2021-04-26–2021-07-23.
Samråd om riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun.
Samrådstid är 2021-05-07–2021-05-28.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Samråd om Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
besvaras ej.



Samråd om riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram för Höörs
kommun besvaras ej

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-12
Underrättelse om samråd bostadsförsörjning, 2021-04-26
Meddelande, 2021-04-26
Missiv samråd bostadsförsörjning Höörs kommun, 21-05-07
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Höörs kommun samrådsförslag, 21-05-04
Bostadsanalys Höörs kommun, 21-04-2
Meddelande, 2021-05-07
Beslutet skickas till
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 184 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Ärendet utgår med hänvisning till § 185 ekonomisk
månadsuppföljning.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Ärendet utgår med hänvisning till § 185 ekonomisk
månadsuppföljning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/012

§ 185 Ekonomisk månadsuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Upprättad månadsrapport 2021-04-30 godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att intensifiera arbetet att
minska kostnader med hänvisning till upprättad månadsrapport.

Sammanfattning av ärendet
Olof Olsson, ekonomichef, informerar om upprättad
månadsrapport 2021-04-30, gällande verksamhetens kostnader och resultat,
samt ekonomisk prognos för 2021.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Upprättad månadsrapport 2021-04-30 godkänns.

Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att intensifiera arbetet att
minska kostnader med hänvisning till upprättad månadsrapport.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden, månadsrapport, 2021-04-30
Beslut skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 186 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Paul Eklund, HR-chef, informerar om:


Arbete och uppföljning gällande arbetsmiljöåtgärder.



Kommande fackliga förhandlingar och samverkanssamtal.



Utbildning för chefer och skyddsombud.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 187 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om:


Status smittspridning Covid-19 i kommunen.



Ny organisation Skånes kommuner (tidigare Kommunförbundet
Skåne).



Introduktion av sektorchefer.



Pågående rekrytering av kris- och säkerhetssamordnare.



Kommande plangruppsmöte.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

20 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 188 Ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Bladh in Zito, ordförande, informerar om följande ärenden:


Deltagande i länsstyrelsens cykelstafett i samband med
friluftslivets år 2021.



Prisutdelning Hörby rotaryklubb.



Ägardialog med Skånes kommuner.



Skåne nordost nyutsedd förbundschef.



Inställt arbetsutskottssammanträde 2 juni 2021.



Pågående arbete med sammanträdesplanering.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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