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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 118 - 132    
 
§ 118 Ny- om- och tillbyggnad Torskolan  

§ 119 Månadsuppföljning januari – april 2014 
§ 120 Ökad ram för bildningsnämnden, investeringsbudget 2014 
§ 121 Finansrapport per den 2014-04-30 

§ 122 Preliminära budgetramar 2015 
§ 123 Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under april 
               2014 

§ 124 Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande under 
 april 2014 
§ 125 Icke verkställda beslut kvartal I – 2014 
§ 126 Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet 
§ 127 Kommunledningen informerar 
§ 128 Anmälan arbetsutskottet 2014-05-06, 2014-05-13 personalutskottet  
 2014-04-23 
§ 129 Investeringar inom vattenrådet, närmaste fem åren 
§ 130 Upphäva del av beslut gällande företrädare för kommunstyrelsen, 
 Dalskärs barktipp 
§ 131 Delgivning, Årsredovisning 2013, Torsås Företagscentrum 
§ 132 Avsägelse av uppdrag, Centerpartiet 
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KS § 118/14   13/KS0176  
Ny- om- och tillbyggnad Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-25 § 38:  

 
att uppdra åt Torsås Fastighets AB och bildningsnämnden att ta fram förslag  
     enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10 § 95 för nybyggnation av ett 
     treparallelligt högstadium i två plan öster om nuvarande gymnastiksal. 
     Byggnaden ska innehålla klassrum, NO-salar, lokaler för musik, bild och 
     textilslöjd, skolbibliotek samt fritidslokaler och ha en centralt placerad 
     expedition/reception vid huvudingång, 
 
att en annan, ej tidigare inblandad arkitektfirma, bör ges uppdraget att ta fram 
     förslaget till nybyggnation av högstadium, 
 
att kommunfullmäktige 2014-06-09 skall ta ställning till vilket av de två 
     skolförslagen som skall gå vidare till upphandling. 
 
Håkan Petersson bildningschef lämnar en lägesrapport utifrån deras uppdrag 
från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Arkitekt Mats Dahlström redovisar sin utredning av ett fristående högstadium i 
två våningar. 
 
Arkitekt Johan Lunde redovisar sin utredning av ett högstadium i två våningar 
med en koppling till befintlig matsal och gymnastiksal. 
 
En sammanställning över lokalytor (LOA) över de tre olika förslagen (två ny- 
byggnadsförslag och ett ombyggnadsförslag) redovisas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2014-06-02, 
 
att notera redovisade uppdrag gällande nybyggnation av Torskolan.  
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 119/14   14/KS0012  
Månadsuppföljning januari - april 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar månadsuppföljning för nämndernas budget 
samt investeringar, personalnyckeltal och sjukstatistik januari - april 2014. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse om +0,2 mkr. 
 

 Fyra särskilda utredningar ej budgeterade, -0,4 mkr 

 Energideklarationer av byggnader, -0,1 mkr 

 Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, löner -0,2 mkr 

 Digitala handlingar, -0,1 mkr 

 Övrigt +0,3 mkr 

 Justerat kommunbidrag, Kalmarsunds Gymnasieförbund, +0,7 mkr 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten.  
 
Tekniska nämnden redovisar ingen avvikelse mot budgeten.  
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar socialnämndens avvikelse om  
-6,9 mkr.  
 

 Hemtjänsten, -2,5 mkr  

 IFO, -1,7 mkr 

 Integrationsenheten, -0,2 mkr  

 Nattpersonal äldreboende, -1,7 mkr 

 Nytt avtal med skolan, -0,7 mkr. 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämnden avvikelse om -1,0 
mkr samt ger en lägesrapport över behovet av förskoleplatser. 
 

 Personalkostnader grundskolan. 
 

Finansförvaltningen redovisar ingen avvikelse mot budgeten.  
 
I prognosen för finansförvaltningen förutsätts att centralt budgeterade 
buffertar inte används. Ökning av positiv budgetavvikelse i april med 1,7 mkr 
till +6,0 mkr beror på: 0,6 mkr skatteintäkter, +1,1 mkr ökat inkomst-
utjämningsbidrag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar:  
  
att notera redovisningen gällande månadsuppföljning av nämndernas budget  
     januari - april 2014. 
-----  
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KS § 120/14   13/KS0023  
Ökad ram för bildningsnämnden, investeringsbudget 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschef Håkan Petersson informerar om att när Korrespondens-
gymnasiet flyttar från Torsås så krävs en del åtgärder i fastigheten för att ny 
verksamhet ska kunna flytta in.  
 
Bildningschefen hemställer därför hos kommunstyrelsen om en utökad ram i 
investeringsbudgeten för 2014 med 250 000 kronor. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
  
att utöka budgetramen för bildningsnämndens investeringsbudget 2014, med  
     250 000 kronor. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 121/14 
AU § 148/14 14/KS0103 
Finansrapport per den 2014-04-30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Finansrapport per den 2013-04-30 föreligger. Se vidare aktbilaga. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera finansrapporten per den 2014-04-30. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att notera finansrapporten per den 2014-04-30. 
----- 
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KS § 122/14 
AU § 147/14 
AU § 135/13   14/KS0092 
Preliminära budgetramar 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar prognos skatter och bidrag, ekonomisk 
sammanställning inför ramar 2015 samt preliminära investeringar för 2015.  
 
Socialnämnden 
 
Socialchef Jan Ekdahl redovisar socialnämndens budget 2015, kommentarer till 
driftkostnadsförändringar samt investeringsbudget. 
 
Bildningsnämnden 
 
Bildningschef Håkan Petersson redovisar bildningsnämndens förslag på budget 
samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Bygg- och miljönämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar bygg- och miljönämndens 
förslag på budget samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Tekniska nämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar tekniska nämndens förslag till 
budget samt investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef Jan Darrell redovisar kommunstyrelsens förslag på drift- och 
investeringsbudget för 2015-2017. 
 
Budgetförslag för 2015-2017 föreligger från revisionen. 
  

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-06: 
 
att notera redovisning av nämndernas förslag till budget 2015-2017, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa nämndernas förslag till budget 
     2015-2017 utifrån innevarande budgetram samt 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 122/14, Preliminära budgetramar 2015 
 
att återkomma med en redovisning i arbetsutskottet 2014-05-13. 

 
Arbetsutskottets behandling 2014-05-13 
 
Ekonomichef Kent Frost redovisar preliminärt budgetunderlag 2015-2017. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2014-05-13: 
 
att överlämna det preliminära budgetunderlaget 2015-2017 till partigrupperna 
     för vidare beslut i kommunstyrelsen, 
 
att ett extra kommunstyrelsesammanträde med fokusering på måldokumentet  
     blir 2014-06-10 klockan 13.00, 
 
att till sammanträdet 2014-06-10 bjuda in minst två representantet från 
     styrelsen i Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, 
 
att kallelse till sammanträdet 2014-06-10 utsändes i vanlig ordning.  

 
Kommunstyrelsens behandling 2014-05-20 
 
Yttrande föreligger från kommunal sydost, sektion Torsås: 
 
Det har varit nio resurstjänster i hemtjänsten och LSS sedan tidigt i höstas 
2013. Tillsätt dessa tjänster som tillsvidare, för arbetsanhopningen verkar bestå.  
Arbetsmiljön behöver bli bättre både fysiskt och psykiskt.  
Gör rehabutredningar för all korttidsfrånvaro. 

 
Yrkande, proposition och votering 
 
Socialdemokraternas förslag till Preliminära budgetramar för 2015: 
 
Den prognos som ligger till grund för budgetarbetet 2015 utgår ifrån en 
tillväxtprognos på 4,7 procent vilket ger en kraftig ökning på skatteintäkterna. 
Budgetunderlaget utgår ifrån ett befolkningstal på 6860 personer. 2014-03-31 
var befolkningen 6892 personer i kommunen. En fortsatt positiv befolknings-
utveckling för året ger en ytterligare förstärkning på intäktsidan. Det är viktigt 
att följa både skatteprognos och befolkningstal i det fortsatta budgetarbetet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 122/14, Preliminära budgetramar 2015 
 
Socialdemokraternas ställningstaganden i de preliminära budgetramarna: 
 

 Ett öka behov av barnomsorg där kommunen måste vara beredd att möta 
en stigande efterfråga. Det finns flera frågor som är under planering som 
inte finns med i nuvarande underlag till budgetramarna, vilka också måste 
vägas in i prioriteringen av kommande satsningar. 

 Konsumentprisindex har under senare år legat långt under 2 procent. Vi 
väljer att kompensera nämnderna för prisökningar motsvarande 1 procent. 

 Vi tror inte socialnämnden klarar av en sänkning med 1,6 mkr av ramen 
utifrån resursföredelningen av antalet äldre över 80 år under 2015. Men 
inför 2015 års budget ska resursfördelningsmodellen beaktas igen av 
budgetberedningen. 

 Socialnämnden bör kompenseras för en/ett socialjour/beredskapsavtal 
med ett ramtillskott på 350 tkr. 

 Med en beräknad skatteprognos på 4,7 procent och kommande hyres- 
kostnadsökningar på 6 mkr från 2016, är det viktigt att budgetera för ett 
resultat enligt god ekonomisk hushållning. Därför bör det budgeterade 
resultatet motsvara ett överskott på 2 procent av skatter och bidrag, som 
buffert mot lågkonjunktur och till egenfinansiering av kommande 
investeringar. 

 Central reserv: kvar att fördela i central reserv ligger 8 207 tkr. Som kan 
användas till politiska prioriteringar och ökade behov som till exempel: 
omställningskostnader under 2015 för nämnderna att söka, såsom till hyres 
kostnader under Torskolans renovering. Kommunen kan även använda 
den centrala reserven för medfinansiering till exempel Tekniknod, bred- 
bandsatsning, EU-projekt och riktade statsbidrag. Samt ökade behov i 
verksamheterna utifrån den fortsatta budgetberedningen. 

 
Socialdemokraterna yrkar utifrån ovanstående 
 
Kompensation för prisutveckling beräknas till 1 procent till samtliga     
nämnder, 1 050 tkr, 
 
Pengarna till socialnämnden för 80 år och äldre ligger kvar under 2015 som 
utrymme för att kostnadsanpassa verksamheten, 1 606 tkr, 
 
Beredskapsavtal/socialjour till socialnämnden, 350 tkr, 
 
Budgetutrymme för politiska prioriteringar i central reserv, 8 207 tkr. 
 
Årets resultat, 7 342 Tkr 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 122/14, Preliminära budgetramar 2015 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna uppdras att fortsätta med budget-
beredningen utifrån de prognoser och riktlinjer som kommunfullmäktige 
antagit som preliminära budgetramar. 
 
Mona Magnusson, M yrkar ett ökat anslag med 300 tkr (totalt 600 tkr) till 
Tekniknod samt att övriga satsningar från 2014 (IT-satsning, bredbands-
satsning, central buffert) överförs till budget 2015. 
 
Christofer Johansson, C yrkar bifall till Mona Magnussons, M yrkande gällande 
ökat anslag till Tekniknod. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och att 
satsningar för 2014 överförs till budget 2015 med justering av Tekniknod om   
600 tkr finner han att kommunstyrelsen har beslutat enligt Mona Magnussons, 
M yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Mona Magnussons, M yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 6 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat att satsningar för 2014 överförs till budget 2015 med att Tekniknod 
justeras med 600 tkr. 
 

 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C   X         

Christofer Johansson C       X         

Marcus Johansson C   X         

Mona Magnusson M       X             

Mats Olsson KD       X             

Roland Swedestam S         X       

Henrik Nilsson Bokor S         X       

Sören Bondesson S         X       

Ann-Britt Mårtensson S     X    

Kerstin Ahlberg TP         X       

Håkan Algotsson C       X         

 Summa 6 5   

 
Fortsättning 
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Fortsättning § 122/14, Preliminära budgetramar 2015 
 
Reservation 
 
Roland Swedestam, Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Ann-Britt 
Mårtensson samtliga S och Kerstin Ahlberg, TP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Socialdemokraternas yrkande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa preliminära budgetramar enligt ekonomichefen beräkning,  
 
att satsningar för 2014 (IT-satsning, bredbands-satsning, central buffert) 
     överförs till budget 2015 med justeringen av Tekniknod om 600 tkr, 
 
att omdisponera 600 tkr till bildningsnämnden från den centrala 
     investeringsramen, 
 
att i övrigt fastställa nämndernas investeringsbudget för 2015. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 123/14 
AU § 151/14 14/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande personalärende under 
april 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av kommunchef Jan Darrell fattade delegationsbeslut gällande 
personalärende under april 2014. 
 

 Servicevägledare 

 Kommunikationsansvarig 

 Kommunsekreterare. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-05-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     april 2014. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande personalärende under  
     april 2014. 
-----   
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KS § 124/14 
AU § 152/14 14/KS0007 
Redovisning delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
under mars 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av ordförande Håkan Algotssons, C fattade delegationsbeslut 
gällande grannemedgivande under mars 2014. 
 

 Planerad värmepumpsanläggning, bergvärme, Torsås 5:62. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-05-13 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2014. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut gällande grannemedgivande 
     under april 2014. 
-----   
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KS § 125/14 
AU § 138/14   14/KS0096 
Icke verkställda beslut kvartal I, 2014    
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige en gång 
per kvartal över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd 
beslutet gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt  
4 kap 1 § SoL, det vill säga alla former av bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har 
verkställts. 

 

Rapport kvartal I, 2014 
 
Antal icke verkställda beslut: 9, varav 2 verkställda 
                                                                                     1:a kvartalet  
Typ av bistånd: Omsorg om funktions- 
 hindrade  
 kontaktperson (1) 
 Individ och familje- 
 omsorgen Familjeresurs 
  (4) kontaktperson/familj    
 (4) 
Antal dagar från beslut till rapportering: OF 106, IFO 1462 
Antal män: 5 
Antal kvinnor 4 
 
Två beslut rörande kontaktfamilj har verkställts under 1:a kvartalet 2014. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-05-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal I, 2014. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 125/14, Icke verkställda beslut kvartal I, 2014    
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera inlämnad rapport över icke verkställda beslut för kvartal I, 2014. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 126/14 
AU § 139/14   13/KS0192 
Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun var inte med i uppstarten av den kommunala 
hjälpmedelsverksamheten 2012. År 2013 kom önskemål från Torsås kommun 
om inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten för Kalmar län. 
Hjälpmedelsnämnden har hanterat ärendet och beslutat erbjuda Torsås 
kommun inträden i den kommunala hjälpmedelsverksamheten från och med 
2014-01-01. 
 
I och med Torsås inträde behöver avtalet om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten skrivas om och kompletteras med Torsås kommun. 
En justering är gjord av det gamla avtalet med de ändringar som behövs för att 
det ska gälla för länets samtliga tolv kommuner. 
 
Avtalstexten sidan 1 är tillagt med: 
 
Torsås kommun kommer från och med 1 januari 2014 att ingå i nämnden. De 
bilagor i detta avtal som reglerar själva uppstarten gäller därför inte för Torsås 
kommun. Torsås kommun får istället betala en kostnad för själva uppstarten 
och en inträdesavgift enligt bilaga 6. 
Det innebär att årsavgiften per kommun räknas om enligt gällande modell i 7 § 
nedan. 
 
För övrigt är Torsås kommun tillagt i de punkter där kommunerna är 
uppräknade. 
 
Avtalet innehåller samtliga tidigare bilagor men är kompletterade med: 
 
Bilaga 6, Torsås inträde i hjälpmedelssamverkan, hjälpmedelsnämndens beslut 
om Torsås kommun inträde och inträdesvillkor. 
Bilaga 7, Nytt reglemente efter Torsås kommuns inträde. Reglementet reglerar 
den gemensamma nämndens uppgifter. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2014-05-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och underteckna avtal om gemensam nämnd för hjälpmedels-  
     verksamheten. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 126/14, Avtal om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna och underteckna avtal om gemensam nämnd för hjälpmedels-  
     verksamheten. 
-----  
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 127/14   14/KS0005 
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darrell informerar om:  
 

 Styrgruppen inom socialförvaltningen, uppföljning av rapport från Unik 
Resurs. 

 Rekrytering socialchef. 

 Anbudsöppning kajreparation. 

 Kulturhus. 

 Redovisning kostnaden för samlingscentral, 14/KS0022. 

 Ekbackssalen. 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om:  
 

 Onsdagsräkningen 2014-05-28/Kalmarsunds Gymnasieförbund. 

 Besöksparkering samt övrig parkering vid kommunhusen. 

 Mellströms Bil i Torsås. 
 

 Augustisammanträde på Garpen med kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att politiker som är på kommunhusen för att fullgöra sina politiska uppdrag får  
     inte använda besöksparkeringen, 
 
att uppdra åt kommunchefen att se över en utökning av parkeringsplatser vid 
     kommunhusen,  
 
att ställa sig positiva till att medverka i en samlastningscentral under 
     förutsättning att Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga och Nybro 
     kommuner medverkar, 
 
att möblera upp Ekbackssalen för kommunstyrelsens sammanträde, 
 
att tacka för inbjudan från Garpens Vänner men avstå från att lägga 
     kommunstyrelsens sammanträde på Garpens Fyrplats, 
 
att notera informationen från kommunledningen.  
----- 
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KS § 128/14 14/KS0020 
Anmälan om beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmäls beslut i arbetsutskottet 2014-05-06, 2014-05-13, personalutskottet 
2014-04-23. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna anmälan. 
-----  
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KS § 129/14 14/KS0113 
Investeringar inom vattenområdet, närmaste fem åren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrgruppens ledamöter i Kalmarsundskommissionen får i uppdrag att göra en 
bruttolista över alla investeringar inom vattenområdet som är planerat under de 
närmaste fem åren (programperioden).  
 
Man ska räkna med rena vatteninvesteringar som reningsverk, men även åt-
gärder som minskar näringsläckage inom till exempel jordbruket. Listan ska 
vara klar innan semestern. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att inhämta synpunkter för berörda förvaltningar samt övriga organisationer. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
LRF 
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KS § 130/14 13/KS0139 
Upphäva del av beslut gällande företrädare för kommun-
styrelsen, Dalskärs barktipp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 273 att prioritera Dalskärs barktipp, 
att provgrävning sker i samförstånd med ägaren till campingen samt att uppdra 
åt kommunchefen att upprätta ett förslag till markägarombud där samhälls-
byggnadsförvaltningen företräder kommunstyrelsen. 
 
Detta beslut togs i samband med en redovisning av de tippar som innefattas i 
riskklass 2. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att upphäva i kommunstyrelsens beslut 2013-11-26 § 273 att samhällsbyggnads- 
     förvaltningen företräder kommunstyrelsen, 
 
att bemyndiga kommunchefen att företräda kommunstyrelsen. 
-----  
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunchefen
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KS § 131/14 14/KS0021 
Årsredovisning 2013, Torsås Företagscentrum ekonomiska 
förening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning 2013 för Torsås Företagscentrum ekonomiska förening delges 
ledamöterna i kommunstyrelsen. 
-----  
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KS § 132/14 13/KS0149 
Avsägelse av uppdrag, Centerpartiet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår från dagordningen. 
-----  

 
 


