
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-01-14 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.10 
  
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf  
 Anna Gunstad Bäckman (C) § 1-2  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Hans Strandlund (M)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Tommy Emterby (KD) § 3-16  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Kenth Erngren (V) § 1-2  
 Hanna Lostelius (C) 3-16  
   
 Ersättarna: Hanna Lostelius (C), Lennart Andersson (S), Lennart Ahlström (S), 

David Lindberg (L), Kenth Erngren (V) § 3-16, Annica Lindholm (V), Ewa 
Björklind (SD) samt sekreterare Carina Iwemyr, XXX och XXX, VafabMiljös 
styrelse § 2, övriga se § 1 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Hans Strandlund (M) och Tony Frunk (S) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 17 januari 2019 klockan 09.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 1 - 16 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S)      
  

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Hans Strandlund (M)   Tony Frunk (S) 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 1- 16 
  
Sammanträdesdatum 2019-01-14 
  
Anslaget uppsättes 2019-01-18 Anslaget nedtages 2019-01-09 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-01-14 2 () 
 

  
 
 
KS § 1 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 2 - XXX, XXX, XXX och XXX, VafabMiljö 
§ 4 – Områdeschef Anna Sundin 
§ 5 – Mark- och exploateringsingenjör Kjell Jacobsson, biträdande socialchef 
Jari Heikkinen 
§ 7 - Mark- och exploateringsingenjör Kjell Jacobsson 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.00 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-01-14 3 () 
 

  
 
 
KS § 2 
 
Information från VafabMiljö Kommunalförbund    Dnr 6/19 
 
Representanter från VafabMiljö presenterar förslag till gemensam avfallsplan, 
renhållningsföreskrifter och taxor inför beslut i respektive medlemskommun 
under 2019. Det är av största vikt att varje kommun känner ägarskap för ren-
hållningsordningen och vill arbeta i enlighet med dessa dokument även om det 
mesta av arbetet kommer utföras av VafabMiljö. 
 
Enligt förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för 
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommu-
nerna i 15 kap Miljöbalken. Renhållningsordningen består av avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter. Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag 
till avfallsplan och renhållningsförerskrifter. Innan beslut fattas kommer av-
fallsplanen att ställas ut för granskning i samtliga medlemskommuner. 
 
Idag finns nio olika lokala avfallsföreskrifter inom förbundet. I föreslaget har 
ansvarsfördelningen tydliggjorts mellan VafabMiljö och kommunerna a-
ngående hanteringen av undantag. Man har utgått från Avfall Sveriges mall och 
befintliga föreskrifter inom respektive kommun. 
 
Syfte med en gemensam taxa för alla medlemskommuner är att skapa en rättvis, 
logisk och enkel utformad taxa. Idag är det stor spridning av avgiftsnivåer och 
utformning av taxor i kommunerna. Taxan ska uppmuntra till en hållbar livsstil, 
målet är att alla ska sortera sitt matavfall och förpackningar. Kunder som inte 
sorterar matavfall får högre abonnemangskostnad. Taxan följer mål i nya ren-
hållningsordningen, d v s avfallsplan och föreskrifter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 3 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 6/19 
 
Reijo Tarkka (V) informerar från senaste styrelsemöte med Fibra AB. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-01-14 5 () 
 

  
 
 
KS § 4 
 
Permanent 35 timmarsvecka för myndighetsutövande handläggare på 
barn och familj inom IFO – för godkännande   Dnr 290/18 
 
Kommunstyrelsen har i sina mål för perioden 2016-2019 under ”Ansvar och 
engagemang – Hallstahammar ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
där de anställda är friska, glada och engagerade” bland annat beslutat att en in-
dikator ska vara ”Pilotprojekt med 35 timmars arbetsvecka genomfört och ana-
lyserat senast 2017.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016, efter hemställan från social-
nämnden, att godkänna projekt om sänkt heltidsmått med bibehållen lön för 
myndighetsutövande handläggare på barn och familj inom IFO under två år, 
med start 1 januari 2017. 
 
Socialförvaltningen redogör i skrivelse vilka resultat som uppnåtts med pro-
jektet. Socialnämnden föreslår den 22 november 2018 § 118 att heltidsmåttet 
för myndighetsutövande personal inom barn- och ungdomsvården inom social-
förvaltningens enhet individ- och familjeomsorgen ska vara 35-timmars vecka 
från och med den 1 januari 2019. 
 
Personalutskottet har behandlat ärendet den 12 december 2018 § 20. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att utvärdering och eventuell omprövning av hel-
tidsmåttet ska göras årligen i samband med att budgeten fastställs. Tommy 
Emterby (KD) instämmer i Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
personalutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att heltidsmåttet för myndighetsutövande handläggare inom barn- och ung-
domsvården inom socialförvaltningens enhet individ- och familjeomsorgen ska 
vara 35-timmars vecka från och med den 1 januari 2019, samt 
 
att kostnaderna härför ryms inom socialnämndens befintliga budget. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
 
 
_________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Ekonomi- och finans 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 5 
 
Nytt äldreboende i Hallstahammars kommun - avrapportering  
Dnr 210/18 
 
I investeringsbudgeten för åren 2018-2020 finns 35 miljoner avsatt under 2 år 
för att påbörja en etappvis ombyggnad av Ädelstenen. Dessutom finns medel 
för personalkostnader upptagna i samma budget. En projektgrupp påbörjade i 
februari 2018 planeringen inför en kommande ombyggnation av byggnaden för 
de behov som finns under kommande år.  
 
Socialnämnden har bedömt att med nuvarande demografi och ambition behövs 
ytterligare 55 platser i särskilt boende för äldre fram till 2025. Entreprenadfor-
men föreslås vara en styrd totalentreprenad och ägande i egen regi. Vid upp-
förandet av Äppelparken utreddes dessa frågor grundligt. 
 
Utifrån Hallstahammar kommuns senast upprättade befolkningsprognos är det 
tydligt att antalet invånare i hög ålder ökar markant under kommande år. Detta 
påverkar starkt behovet av platser i särskilt boende för äldre men också behovet 
av insatser inom den kommunala hemtjänsten. Volymen på behovet påverkas 
således av flera faktorer, till dessa ska också den politiska ambitionen i form av 
servicegrad läggas. 
 
Äppelparkens äldreboende stod färdigt och invigdes under 2017 i Hallstaham-
mars kommun. Äppelparkens äldreboende har 100 lägenheter. Äppelparkens 
äldreboende utgjorde dock i huvudsak en ersättning för de icke fullvärdiga och 
i övrigt bristfälliga lägenheterna på Ädelstenens f d äldreboende. Efter Äppel-
parkens öppnande försvann i princip den kö (tack vare den ökade volymen +25 
platser) till särskilt boende som funnits tidigare men den demografiska utveck-
lingen i kommunen gör att behovet av platser kontinuerligt ökar igen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 § 103 att som inrikt-
ningsbeslut uttala att 55 nya platser i särskilt boende för äldre ska tillskapas 
fram till 2025, att uppdra till socialnämnden och tekniska nämnden samt kom-
munstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en mer detaljerad 
budget och kalkyl för de två förslagen dvs bygga ett nytt särskilt boende för 
äldre alternativt ombyggnad av Ädelstenen, att det i utredningen ingår att dels 
presentera förslag på miljö-, klimat- och energismarta/effektiva lösningar, dels 
presenterar förslag på moderna tekniska lösningar och hjälpmedel, att redovisa 
kostnader och andra konsekvenser av att använda Ädelstenen som tillfällig 
boendelösning, att presentera förslag till lokalisering vid en eventuell nybygg-
nation av ett särskilt boende för äldre, samt att avrapportering ska ske på kom-
munstyrelsens decembersammanträde. 
 
I skrivelse den 10 januari 2019 redogörs för behovsutvecklingen i kommunen 
för särskilt boende och hemtjänst, översiktlig bedömning av alternativen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-01-14 7 () 
 

 
 
 
Forts KS § 5 
 
ombyggnad av Ädelstenen respektive att bygga en helt ny byggnad, kostnader 
för fastighetsdriften i alternativen ombyggnad av Ädelstenen respektive 
byggande av ett nytt särskilt boende för äldre, fördelar med en ny byggnad jäm-
fört med att bygga om Ädelstenen. Till skrivelsen fogas en lokaliseringsutred-
ning för nytt särskilt boende. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att rapporten ska noteras som en anmälan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att notera rapporten som en anmälan. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchefen 
   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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KS § 6 
 
Fördjupad översiktsplan för Västerås Hamn och Hacksta, FÖP 67 - för 
yttrande    Dnr 202/17  
 
Västerås stad har översänt förslag till fördjupad översiktsplan med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för ett område som benämns Västerås hamn och 
Hacksta för granskning. Yttrande ska vara Västerås stad tillhanda senast den 18 
januari 2019. 
 
Området är lokaliserat på västra sidan av staden och sträcker sig från Tönsta 
och Söderleden i väster till Djuphamnsvägen i öster och från Mälarbanan i norr 
till Lundby och Johannisberg i söder. Upprättandet av en fördjupad översikts-
plan motiveras av nya planeringsförutsättningar där Västerås hamn och dess ut-
veckling är en del i ambitionen att föra över mer transporter av gods till sjöfar-
ten samt planerad expansion av verksamheter vilket förväntas generera ökade 
trafikmängder för samtliga trafikslag. Detta ställer krav på en förbättra infra-
struktur i området vad gäller godsspår, vägar och gång- och cykelvägar. I den 
fördjupade översiktplanen redovisar kommunen hur man vill att området ska 
utvecklas, var det kan byggas, vilka områden som bör sparas samt vilka hänsyn 
som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden, risker och dylikt. Den 
redovisar också hur kommunen avser att tillgodose olika riksintressen som 
exempelvis riksintresset sjöfart (Västerås hamn). 
 
Kommunstyrelsen yttrande sig över planen i samrådsskedet den 11 september 
2017 § 153. I samrådsredogörelsen bemöter Västerås stad kommunens syn-
punkter. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottets ska få i uppdrag att avge ytt-
rande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att avge yttrande över Fördjupad översiktsplan för 
Västerås Hamn och Hacksta, FÖP 67. 
 
 
__________ 
Exp till:  Arbetsutskottet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 7 
 
Ett snabbare bostadsbyggande – för yttrande        Dnr 266/18 
 
Kommunstyrelsen har den 23 oktober 2018 fått från Näringsdepartementet, 
Regeringskansliet, ett betänkande av byggrättsutredningen om ett snabbare 
bostadsbyggande (SOU 2018:67). Yttrande ska vara Näringsdepartementet till-
handa den 18 januari 2019.  
 
Uppdraget i byggrättsutredningen har varit att kartlägga och analysera de 
verktyg kommunerna har för att skapade byggrätter tas i anspråk i detaljplaner 
utan dröjsmål och vid behov förstärka verktyget. Bakgrunden till uppdraget är 
det stora behovet av att snabbt få fram bostäder. En övergripande fråga är 
markpolitiken. I utredningen har det belysts vilka verktyg som behöver vässas 
genom en förändrad lagstiftning. Det handlar om genomförandetid, exploate-
ringsavtal, inlösen av mark, förköpslagen samt uppföljning av detaljplaner. 
  
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 december 2018 bland annat syn-
punkter på den genomförandetid utredaren föreslår. Utredaren föreslår att 
genomförandetiden ändras från 5-15 år till 3-15 år. En kortare tid för genom-
förandet av en detaljplan sätter press på alla parter att genomföra planen inom 
den angivna tiden. Tre år kan dock uppfattas som en kort tid att genomföra 
planen m.h.t. att infrastrukturen till ett område ska byggas innan bostads-
byggandet kan starta. Utredaren föreslår också att Boverket ska få i uppdrag av 
regeringen att utreda frågan om att återinföra den kommunala förköpsrätten. 
Detta anför tekniska förvaltningen är bra eftersom det ger kommunerna ytter-
ligare ett verktyg att använda för att bedriva en aktiv markpolitik. Tekniska 
nämnden har den 18 december 2018 § 140 beslutat att överlämna förvalt-
ningens skrivele som sitt yttrande. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottets ska få i uppdrag att avge 
yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att avge yttrande över betänkandet ”Ett snabbare 
bostadsbebyggande.” 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 8 
 
Nytt reglemente för kommunstyrelsen    Dnr 109/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 
73. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2018 § 125 bland annat att fr om 1 
januari 2019 överföra planenheten från tekniska förvaltningen till kommunsty-
relsens förvaltning varvid enheten benämns samhällsbyggnadsenheten för att 
bättre spegla dess ansvarsområde och medarbetarnas funktioner. 
 
Förändringarna kräver vissa justeringar av befintliga reglementen för kommun-
styrelsen och tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att reglementet ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2018 § 73 anta nytt reglemente 
för kommunstyrelsen enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 9 
 
Nytt reglemente för tekniska nämnden     Dnr 310/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2018 § 10 att anta nytt reglemente 
för tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämnden föreslår den 18 december 2018 § 142 att fullmäktige ska 
anta nytt reglemente för tekniska nämnden.  
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018 § 69 om en ny organisation 
för tekniska förvaltningen fr o m 1 januari 2019 varvid det inrättas fyra en-
heter under förvaltningsledningen, VA, Gata/Park, Fastighet samt Städ. 
Samtidigt kommer planavdelningen att flyttas över till kommunstyrelsen. 
Detta medför att reglementet för tekniska nämnden behöver ändras.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att reglementet ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 maj 2018 § 10 anta nytt reglemente 
för tekniska nämnden enligt en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 10 
 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022   Dnr 5/19 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till uppdrag i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 utse: 
 
Ledamöter       Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Kjell Ivemyr (S) 
Anna Gunstad Bäckman (C)  Sigge Synnergård (L) 
Hans Strandlund (M)   Jenny Landernäs (M) 
 
 
Ordförande  Catarina Pettersson (S) 
Vice ordförande  Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 Nämndsekreterare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 11 
 
Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening  
u p a    Dnr 5/19 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att för tiden från ordinarie föreningsstämma 2019 t o m ordinarie förenings-
stämma 2020 i föreningens styrelse utse: 
 
Ledamot tillika ordförande  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)    Kenth Erngren (V) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
 Sporthallen ek förening 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 12 
 
Val av ersättare i nätverksmöten 2015– 2018 - Stockholm Business Alliance     
Dnr 5/19 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som ersättare i nätverksmöten i Stockholm Business Alliance för tiden 2019 – 
2022 utse Hans Strandlund (M). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
 Stockholm Business Alliance 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 13 
 
Val av representant i juryn för kommunens miljöstipendium 2019 - 2022   
Dnr 5/19 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till representant i juryn för kommunens miljöstipendium 2019 - 2022 utse  
 
Representant 
 
Tommy Emterby (KD) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
 Miljönämnden 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-01-14 16 () 
 

  
 
 
KS § 14 
 
Val till uppdrag i kommunala handikapprådet 2019   Dnr 5/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011 § 7 bl a om förändrad sam-
mansättning av kommunala handikapprådet, KHR. I fortsättningen ska KHR 
bestå av en ledamot och en ersättare från vardera de fem olika funktionshind-
ren; rörelsehindrade, medicinskt handikappade, döva och hörselskadade, blinda 
och synsvaga samt psykiskt handikappade. Vidare ska kommunstyrelsen, 
socialnämnden och tekniska nämnden utse varsin ledamot och ersättare. En 
förtroendevald ledamot och ersättare ska utses av oppositionen. 
 
Från kommunstyrelsens ska ledamot utses av majoriteten och ersättare från 
oppositionen. Från socialnämnden ska ledamot och ersättare utses från majori-
teten. Från tekniska nämnden ska ledamot utses av oppositionen och ersättare 
från majoriteten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till uppdrag i kommunala handikapprådet 2019 utse: 
 
Ledamot tillika ordförande  Ersättare 
 
David Lindberg (L)   Annika Lindholm (V) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
 Kommunala handikapprådet  
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 15 
 
Val till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2019   Dnr 5/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011 § 8 bl a om sammansätt-
ning av kommunala pensionärsrådet, KPR. KPR ska bestå av en ledamot och en 
ersättare från vardera socialnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritids-
nämnden, Hallstahammars och Kolbäcks pensionärsföreningar (PRO), Sveriges 
Pensionärsförbund (SPF), Finska PRO, Svenska KommunalPensionärernas 
Förbund, avd 81 Hallstahammar/Surahammar och SPF Herrevad. En förtroen-
devald ledamot och ersättare ska utses av oppositionen. 
 
Från kommunstyrelsen ska ledamot och ersättare utses av majoriteten. Social-
nämnden ordförande ska vara ordförande i rådet. Socialnämnden ska vidare 
utse en representant från oppositionen som ersättare. Kultur- och fritidsnämn-
den ska utse ledamot från oppositionen och ersättare från majoriteten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2019 utse: 
 
Ledamot     Ersättare 
 
Hanna Lostelius (C)   Lennart Ahlström (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
 Kommunala pensionärsrådet 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 16 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-01-14 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-01-14 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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