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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-10-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2006-10-03 kl 18.30-21.00 
  
Beslutande Håkan Algotsson, c, ordförande 
 Roland Swedestam, s 
 Ingemar Skotheim, s 
 Siv Eriksson, s 
 Christer Söderholm, kd 
 Mona Magnusson, m 
 Jessica Rydell, mp 
 Hans- Olof Berg, c 
 Irma Folkesson, c 
 Christina Svensson, c, tjänstgörande ersättare 
 Sören Bondesson, s, tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagande Bo Lönnqvist, kommundirektör, föredragande 
 Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef, § 167 - 169 
  
  
  
  
Utses att justera Ingemar Skotheim 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2006-10-10 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 167 - 181 

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    
 Justerande Ingemar Skotheim 
   
   

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2006-10-03   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-10-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-11-01 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
 Kommunassistent  
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AU § 167/06 
AU § 200/06             Dnr 06/KS0163 
Finansrapport per den 31 augusti 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar framtagen finansrapport januari – augusti 2006.  
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten. 
----- 
Exp till: 
Ekonomikontoret 
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AU § 168/06 
AU § 201/06             06/KS0164  
Delårsbokslut januari – augusti med helårsprognos för 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Resultatet (årets resultat) efter åtta månader visar ett positivt resultat på 8,8 Mkr,  
dvs 1, 8 Mkr bättre än budget. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2006. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-03: 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Ett utdrag ur delårsbokslutet 2006 visar: 
 
* 1,8 Mkr bättre än budget, positivt årsresultat 8,8 Mkr, 
* 3,7 Mkr bättre än motsvarande period i fjol, 
* God budgetföljsamhet för nämnderna, 
* Resultat utöver budget kan bland annat förklaras med bättre utfall för skatter och  
   bidrag, varav 1,2 Mkr avser slutavräkningar av skatteinkomster, 
* Finansiellt resultatmål uppfylls, 
* Samtliga nämnder har i sin verksamhetsberättelse gjort en avstämning av om målen är 
   uppfyllda under perioden eller kommer att uppfyllas under året, 
* Minskad likviditet 7,1 Mkr sedan årsskiftet kan förklaras med att ingen nyupplåning 
   skett för gjorda nettoinvesteringar 6,7 Mkr under perioden, 
* Låneskulden uppgår till 65,4 Mkr och har minskat med 3,3 Mkr sedan årsskiftet, 
* Större investeringar är Bergkvara reningsverk 1,5Mkr samt mark- och infra- 
   struktursatsningar 3,1 Mkr. 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar ett förslag på en budgetrapport, ett styrningskort som 
ska redovisas tillsammans med budget och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson, c och Jessica Rydell, mp vill ha med 
en kolumn på styrningskort som gäller miljöperspektiv. 
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fortsättning § 168/06, Delårsrapport januari – augusti med helårsbokslut för 2006 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen gällande budgetrapport, ett styrningskort som ska redovisas 
tillsammans med budget och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera delårsbokslutet januari – augusti med helårsprognos för 2006. 
-----  
Exp till:  
Kommunfullmäktige 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 20   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-10-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 169/06 
AU § 210/06 
KS § 110/06 
AU § 119/06             06/KS0004 
Projekt Vision Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Möre ResursCentrum har tillsammans med Torsås kommun ansökt om medel hos 
Regionförbundet, Sparbanken Kronan och Föreningen företagarna. Syftet med att söka 
pengar till projektet är att i två steg strategiskt arbeta med näringslivsutvecklingen i 
kommunen. 
Steg 1 få fram en analys av utvecklingsmöjligheterna generellt i kommunen och Steg 2 
genomföra ett långsiktigt program för insatser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2006-05-30 § 110 att godkänna ansökan till Region-
förbundet. 
 
Projekttiden är 2 år och projektbudgeten för Vision Torsås är 780 000 kronor. 
Regionförbundet har beslutat att bidra med 100 000 kronor per år det vill säga 200 000 
kronor. Stiftelsen Kronan tar beslut 2006-10-04. 
 
Torsås kommun bidrar med 100 000 kronor för år 1. Bidraget för år 2 får behandlas i 
särskild ordning under 2007. Finansiering för år 1 tas från kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda behov i 2006 års budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att för strategiska näringslivsinsatser bidra med 100 000 kronor för år 1, bidrag för år 2 
     får behandlas i särskild ordning under 2007 samt 
 
att finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov i 2006 års 
      budget. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
Ekonomikontoret 
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KS § 170/06 
AU § 210/06 
KS § 110/06 
AU § 119/06             06/KS0004 
Näringslivsfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Förslag på avtal föreligger mellan Torsås kommun och Möre ResursCentrum 
Ekonomiska förening avseende löpande näringslivsuppgifter. 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist har haft kontakt med inköpschefen i Kalmar kommun 
angående om en eventuell upphandling krävs för att överta kommunens löpande 
näringslivsfrågor. 
 
Möre ResursCentrum med sina 38 medlemsföretag bör kunna bli den neutrala 
utvecklingsarenan, mötesplatsen mellan kommunen och näringslivet som vi länge har 
försökt skapa. Den ekonomiska föreningen blir en form av ett näringslivsråd/plattform 
som vi under senare år saknat. Att upphandla en sådan plattform är inte realistiskt. 
 
Under några år har det lämnats ett bidrag till Möre ResursCentrum på 100 000 kronor 
samt en serviceavgift på 30 000 kronor årligen. Enligt detta koncept utökar kommunen 
sitt bidrag till 300 000 kronor per år.  
 
Flera av Möre ResursCentrums åtagande är uppgifter som de redan gör idag. Nytt är den 
tydliga kopplingen mellan besöksnäringen och näringslivsfrågorna för att erhålla 
samordningseffekter. 
 
Efter diskussion om syftet med avtalet enas kommunstyrelsen om att omformulera 
texten så att det tydliggörs att av sikten är att kommunen skall träffa en överens-
kommelse om samarbete med Möre ResursCentrum, som företrädare för företagen i 
Torsås kommun, för en gemensam näringslivssamverkan. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s och Håkan Algotsson, c yrkar återremiss av ärendet för ny 
beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att återremittera ärendet för omformulering av överenskommelsen mellan Torsås 
     kommun och Möre Resurscentrum. 
----- 
Exp till: 
Kommundirektör Bo Lönnqvist 
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KS § 171/06 
AU § 215/06             06/KS0159 
Inrättande av enhetschefstjänst handikappomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet. 
 
Som tillträdande socialchef har Carina Leijon under sin rekryteringsprocess framfört 
synpunkter som innebär att nuvarande handläggar/chefstjänst inom handikapp- 
omsorgen delas till två tjänster. 
 
Förvaltningens ekonom har tillsammans med enhetschef för boende och daglig 
verksamhet funnit det möjligt att inom socialnämndens budgetram finansiera en delning 
av ovan angiven tjänst. 
 
Önskemål har även framförts av tillträdande socialchef att biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen bör utföras av två handläggare. 
 
I dagsläge ser inte socialförvaltningen möjlighet att finansiera ytterligare en 
biståndshandläggartjänst inom befintlig budgetram. När den möjligheten finns önskar 
socialförvaltningen att få inrätta även denna tjänst. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-08-31 § 52 föreslå kommunfullmäktige att inrätta 1,0 
enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående inom 
socialnämndens befintliga budgetram samt att inrätta biståndshandläggartjänst inom 
äldreomsorgen för tillsättande då ekonomiska möjligheter finns. 
 
Socialchef Carina Leijons målsättning är att socialtjänsten i Torsås kommun blir ett 
föredöme för andra små kommuner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att hänskjuta inrättande av biståndshandläggartjänst inom äldreomsorgen till budget- 
      beredningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta 1,0 enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående 
     inom socialnämndens befintliga budgetram. 
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Fortsättning § 171/06, Inrättande av enhetschefstjänst handikappomsorgen 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta 1,0 enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att tillsättas omgående 
     inom socialnämndens befintliga budgetram. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 172/06 
Föregående sammanträdes protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föredragning av föregående sammanträdesprotokoll och åtgärder vidtagna med 
anledning av besluten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med godkännande lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
----- 
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KS § 173/06 
AU § 209/06             06/KS0149 
Markförsäljning del av Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Köpekontrakt föreligger mellan Torsås kommun och Viking Toys AB, Torsås på  
del av markområde på fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4 cirka 6 500 kvm. 
 
Köpeskillingen utgör totalt 113 500 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Viking Toys AB, 
     Torsås på del av markområde på fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4 cirka 
     6 500 kvm till en kostnad av 113 500 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
 
Kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Viking Toys AB, 
     Torsås på del av markområde på fastigheterna Torsås 2:42 och Torsås 2:8,4 cirka 
     6 500 kvm till en kostnad av 113 500 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson och kommundirektör 
     Bo Lönnqvist att underteckna köpekontraktet. 
----- 
Exp till: 
Viking Toys AB 
Lantmäteriet 
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KS § 174/06 
AU § 190/06             06/KS0153 
Förslag till gemensam överförmyndarenämnd 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommundirektör Bo Lönnqvist föredrar ärendet. 
 
Bakgrunden till förslag om gemensam överförmyndarnämnd har aktualiserats i 
Emmaboda, Nybro och Uppvidinge kommun. Eftersom Torsås kommun också står inför 
att lösa frågan om överförmyndarefunktionen framöver har vi på förvaltnings-nivå 
anslutit oss till utredningsarbetet om gemensam överförmyndarnämnd. 
 
För närvarande har Ronny Ramberg uppdraget att vara kommunens överförmyndare. 
Hans arbetsgivare Föreningssparbanken har tagit ett policybeslut centralt om att 
bankens tjänstemän från och med 1 januari 2007 inte får kombinera sin tjänst med 
funktionen som överförmyndare. 
 
Att säkra den framtida kompetensen samt att klara de ökade kraven på rättsäkerhet som 
detta uppdrag innebär krävs en alltmer ökande kompetens, frågorna blir alltmer 
komplicerade. Att samverka i dessa frågor kan vara ett sätt att möta framtiden inom 
detta ämnesområde. 
 
Förslag till reglemente och avtal om samverkan föreligger. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 

att arbetsutskottet ser det positivt att utveckla samarbetet med Emmaboda, Nybro  
     och Uppvidinge kommun gällande en gemensam överförmyndarnämnd samt 
 
att uppdra åt kommundirektör Bo Lönnqvist att arbeta vidare med ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till avtal och reglemente om samverkan i gemensam  
     överförmyndarnämnden för Nybro, Emmaboda, Uppvidinge och Torsås kommuner, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budgetramar. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 175/06             Dnr 04/KS0093 
Informationsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan från Erling Andersson har inkommit till byggnadsnämnden gällande 
uppförande av plank i tomtgräns på fastigheten Applerum 5:58. Planket kommer att 
uppföras längs med garage i tomtgräns och vara 6,22 meter långt och en höjd av 1,80 
meter. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2006-08-21 § 124 att bevilja bygglov i enlighet med PBL 8 
kap 11 § för uppförande av plank i tomtgräns på fastigheten Applerum 5:58. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera delgivningen 
----- 
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KS § 176/06 
AU § 213/06 
AU § 137/06             06/KS0105 
Framställan om överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för 
personer som har fått uppehållstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
 

Integrationsverket önskar teckna en överenskommelse enligt förordningen 1990:927, 
med Torsås kommun om introduktionsplatser för flyktingar som får uppehållstillstånd. 
 
Behovet av platser för introduktion är stort. 
 
Med anledning av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisnings-
beslut, som riksdagen beslutade om 2005-11-15 kommer betydligt fler asylsökande att 
få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år. 
 
Skrivelsen överlämnas 2006-04-06 till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för yttrande. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-09-19 
 
Socialchef Carina Leijon och skolchef JanEric Assarsson föredrar ärendet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2006-06-26 § 70 att anta socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Tommy Falk, tillförordnad IFO-chef anser att Torsås kommun för närvarande saknar 
möjlighet att tillmötes gå Integrationsverkets framställan. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 2006-08-24 § 71 att överlämna skolchef JanErik 
Assarssons yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänsyn till bostadssituationen i Torsås kommun ej teckna avtal med 
     Integrationsverket om introduktionsplatser för flyktingar som har fått uppe- 
     hållstillstånd. 
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Fortsättning § 176/06, Framställan om överenskommelse för år 2006 om 
introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd 
 
 
Kommunstyrelsens behandling 2006-10-03 
 
Yrkande 
 
Mona Magnusson, m yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Jessica Rydell, mp och Christer Söderholm, kd yrkar återremiss av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att med hänvisning till förordnad IFO-chef Tommy Falk och skolchef JanErik  
     Assarsson yttrande, ej teckna avtal med Integrationsverket med anledning av 
     framställan om överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer  
     som har fått uppehållstillstånd, 
 
att till nästa sammanträde bjuda in socialchef Carina Leijon och skolchef JanErik 
     Assarsson för att klargöra om förutsättningar finns för Torsås kommun att i  
     framtiden ta emot personer som har fått uppehållstillstånd. 
----- 
Exp till: 
Integrationsverket 
Socialchef Carina Leijon 
Skolchef JanErik Assarsson 
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KS § 177/06 
AU § 214/06 
AU § 143/06             06/KS0114 
Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare 
i Sverige så kallade ensamkommande barn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Överenskommelse mellan Migrationsverket och Torsås kommun föreligger angående 
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade 
ensamkommande barn. Se vidare aktbilaga. 
 
Överenskommelsen avser mottagande av ett antal ensamkommande asylsökande barn 
som Migrationsverket anvisar till kommunen enligt 3 § andra stycket lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m fl. I och med anvisningen blir kommunen barnets 
vistelsekommun i socialtjänstlagens mening.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ställa sig positiva till mottagande av asylsökande barn, 
 
att efterhöra med socialnämnden om möjligheten finns att ta emot barnen, 
 
att uppdra åt socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen i september 2006  
     med en utredning om det finns ekonomiska förutsättningar för att ta emot barnen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2006-09-19 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 2006-08-31 att anta socialförvaltningens tjänsteutlåtande som 
sitt yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsens besluta: 
 
att avslå framställan eftersom resurser saknas inom socialtjänsten att ta emot 
     asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.  
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Fortsättning § 177/06, Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn 
utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande barn 
 
 
 
Kommunstyrelsens besluta: 
 
att avslå framställan eftersom resurser saknas inom socialtjänsten att ta emot 
     asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande 
     barn,  
 
att till nästa sammanträde bjuda in socialchef Carina Leijon för att klargöra om 
     förutsättningar finns för Torsås kommun att i framtiden ta emot asylsökande barn 
     utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade ensamkommande barn. 
----- 
Exp till: 
Migrationsverket 
Socialchef Carina Leijon 
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KS § 178/06 
AU § 196/06             Dnr 06/KS0061 
Årsredovisning 2005 – Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2005 från Kalmarsunds Gymnasieförbund föreligger. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen samt 

 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen samt 

 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2005. 
----- 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-10-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 179/06 
Anmälan av beslut i arbetsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2006-09-05 och 2006-09-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera anmälan. 
----- 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-10-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 180/06             Dnr 06/KS0138 
Ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna år 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har gett Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att fördela riktat statligt 
stöd till kommunerna för utbildning av vuxna år 2007. 
 
Enligt förordningen SFS 2002:398 (ändrad 2005:715, 2005:1069) kan statligt stöd 
lämnas till en kommun för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, 
kommunalt finansierad påbyggnadsutbildning samt vuxenutbildning för utvecklings-
störda enligt förutsättningar som anges i förordningen. 
 
Det statliga bidraget är avsett att stödja en fortsatt utveckling av och tillgång till 
vuxenutbildning. Mål och strategi, som riksdagen fastställt, gäller hela det offentliga 
skolväsendet för vuxna, oavsett om statligt stöd sökts eller ej. 
 
Förslag på ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna år 2007 föreligger från 
skolchef JanEric Assarsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna skolchef JanEric Assarssons förslag till ansökan om statligt stöd för 
     utbildning av vuxna år 2007. 
----- 
Exp till: 
Myndigheten för skolutveckling 
Skolchef JanEric Assarsson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-10-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KS § 181/06             06/KS0004 
Information från ledamot Siv Eriksson, s 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dementa personer utvecklar ofta ett beteende som upplevs störande av andra människor. 
Kommunens äldreboenden behöver därför utformas så att dementa och ej dementa inte 
tvingas att bo tillsammans. Detta kräver att fler särskilda boenden eller trygghets-
boenden skapas i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera informationen. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 


