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2014-02-24

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN
Plats

Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset i Lomma

Tid

Måndagen den 24 februari 2014, kl. 19.00-20.00

Beslutande

Carin Hansson (M)
Emma Köster (M)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Björn Egerstedt (M)
Anders Widesjö (M)
Elisabeth Rosenquist (M)
Gunilla Tynell (FP)
Alma Salcinovic (S)
Bert Larsson (M)
Christina Unell (M)
Anders Ohlsson (FP)

ordförande § 8-17
1:e vice ordförande § 8-17
2:e vice ordförande § 8-17
ledamot § 8-17
ledamot § 8-17
ledamot § 8-17
ledamot § 8-17
ledamot § 8-17
ersättare för Attila Beck (M) § 8-17
ersättare för Lars Lidborn (M) § 8-17
ersättare för Yvonne Andreasson (FP) § 8-17

Övriga deltagare

Anita Fränninge (M)
Cecilia Barwén (M)
Jonathan Nyqvist (M)
Birgitta von Freytag (SPI)
Ann-Kristin Leijon (S)
Henri Gosse (S)

ersättare § 8-17
ersättare § 8-17
ersättare § 8-17
ersättare § 8-17
ersättare § 8-17
ersättare § 8-17

Eva Albihn
Sven-Åke Leinerud
Mattias Fyhr
Per-Olof Petersson
Göran Schmitz

förvaltningschef § 8-17
kultur- och fritidschef § 8-17
nämndsekreterare § 8-17
ekonom § 8-12
bibliotekschef § 8-17

Utses att justera

Alma Salcinovic

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2014-03-03
Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Carin Hansson
Justerande
Alma Salcinovic
Utdragsbestyrkande

Paragrafer 8-17
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-02-24
Paragrafer

8-17

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-03-05

Datum när anslaget
2014-03-27
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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2014-02-24

KFN § 8

Dnr KFN 2014:6.800

Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
1. § 8 s 3 Ändring av föredragningslistan
2. § 9 s 4 Information från förvaltningen
3. § 10 s 5 Bokslut 2013 jämte uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering
4. § 11 s 7 Resultatöverföring i driftbudgeten
5. § 12 s 8 Uppföljning av intern kontroll 2013
6. § 13 s 9 Yttrande över planprogram för Lilla Habo 3:7 m.fl. I Lomma, Lomma
kommun
7. § 14 s 10 Yttrande över detaljplan för Lomma 26:3 och del av Lomma 22:13 i
Lomma
8. § 15 s 11 Uppföljning av nämndskonferens samt uppdrag om att bereda bildandet
av styrgrupp för biblioteksplan
9. § 16 s 12 Pilängsbadets utveckling
10. § 17 s 14 Inkomna/avgivna skrivelser
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 4 (14)

2014-02-24

KFN § 9

Dnr KFN 2014:18.7

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Ansökningstiden till tjänsten som kultur- och fritidschef har löpt ut
• Framtida behov av investeringar i lokaler har diskuterats med planledningsgruppen. Utbyggnadsprogrammet ”Lomma investerar för framtiden”
snart genomfört – nya mål och behov
• Sportlovsprogrammet lockade många besökare till biblioteken
• Nytt utlåningsrekord i januari månad för Lomma bibliotek, 13 404 lån
gjordes
• Programmet till kulturveckan är klart och distribueras med kommande
Lommaaktuellt
• Ytterligare steg har tagits vad gäller belysningsfrågan på Lomma IP. Stolpar och armatur ska finnas på plats under vecka 9
• Utegymmet i Bjärred invigs den 10 maj kl 11-13
• Bibliotekens utlånings/återlämningsprogram har kompabilitetsproblem beträffande en övergång mellan två versioner av ett operativsystem
• Ordinarie ledamöter i nämnden får framgent möteshandlingar via läsplatta
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 5 (14)

2014-02-24
Dnr KFN 2014:19.42

Bokslut 2013 jämte uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering
Ärendebeskrivning
Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Det är genom bland annat
den som nämnden följer upp sina verksamheter. Bokslutet innehåller uppgifter om
ekonomiska avvikelser, större händelser under året och verksamheternas måluppfyllelse samt en framtidsutblick för kommande möjligheter och utmaningar.
Nämndernas bokslut ligger sedan till grund för kommunens årsredovisning.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till
bokslut för år 2013. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 12
har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Rapport 2014-02-18 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
2013-01-01–2013-12-31 KFN – Uppföljning – Helårsrapport
– Skrivelse 2014-02-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid–
Uppföljning(egenkontroll) och utveckling för –UKF –förvaltningen–2013
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 12
Nämndens handläggning
Ekonomen och förvaltningschefen informerar nämnden om bokslutet och redaktionella ändringar i bokslutshandlingarna.
Carin Hansson (M) yrkar att ”antalet besökare på biblioteken i Lomma och Bjärred ökar i år igen vilket tyder på deras utveckling till en mötesplats för kommunens invånare” förs in under rubriken ”Årets händelser”. Vidare yrkar Carin
Hansson (M) att kultur och fritidsnämnden godkänner bokslut för år 2013, efter
redaktionella ändringar, avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet inklusive förslag till text avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på Carin
Hanssons (M) yrkande om tillagd mening under rubriken ”Årets händelser” varefter nämnden bifaller det.
Därefter ställer ordföranden proposition på Carin Hanssons (M) yrkande om att
godkänna bokslutet varefter nämnden bifaller det.
Utdragsbestyrkande
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KFN § 10 (forts.)

./.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur och fritidsnämnden godkänner bokslut för år 2013, enligt bilaga, avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet inklusive förslag till text avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-02-24

KFN § 11

Dnr KFN 2014:20.42

Resultatöverföring i driftbudgeten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2003 regler för överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten. Reglerna har därefter reviderats 2010. Huvudprincipen är
att alla uppkomna positiva och negativa avvikelser överförs till nästkommande
budgetår. En förutsättning för överföring av överskott är att lagreglerade krav på
verksamheten och fastställda fullmäktigemål ska vara uppfyllda.
Vid bedömningen av positiva och negativa avvikelser i verksamheten ska avvikelser mot såväl intern- som externbudget beaktas och överföras till kommande budgetår. Större avvikelser avseende kapitalkostnader och realisationsresultat ska exkluderas från överföringssystemet. Överförda positiva avvikelser får inte
användas för ändamål som är nivåhöjande för verksamheten. Inför varje budgetår
anger kommunfullmäktige hur stort det ekonomiska utrymmet är för att disponera
överförda medel.
Samtliga fastställda fullmäktigemål för kulturverksamheten är uppfyllda eller bedöms vara uppfyllda. När det gäller fritidsverksamheten är ett av målen inte uppfyllt. Detta mål avser att praktisk miljöhantering i och kring kommunens anläggningar ska möjliggöras. Orsaken till att detta mål inte är uppfyllt är att
infrastruktur för avfallshantering i och kring aktuella anläggningar inte färdigställts samt att kostnaden för övergång från bensin- till eldrivet fordon bedömts
stor varför genomförandet har avvaktats. Övriga mål inom fritidsverksamheten är
uppfyllda.
Förvaltningen utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 13 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Bilaga 2014-02-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Underlag till resultatöverföring från 2013 års driftbudget- Bilaga 1
– Skrivelse 2014-02-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 12
Nämndens handläggning
Ekonomen föredrar ärendet för nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att totalt
överförs 119 tkr till kulturverksamheten 2013 och 190 tkr överföres till fritidsverksamheten 2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av intern kontroll 2013
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Det brukar benämnas intern
kontroll. Kommunfullmäktige, har vid sammanträde 2012-10-25 § 77 fastställt reviderat reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har, vid sammanträde
2007-01-17 § 32, beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll. Av
reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för internkontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet
ska säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
• Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel.
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2012-08-27 (KFN § 39), fastställt handlingsplan för intern kontroll 2013. Planen omfattar kommungemensamma ekonomiska kontroller: upphandling. Planen omfattar också särskilda kontroller inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden: delegationsplanen samt
lokaluthyrning.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 8 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-02-17 ”Rapport: Intern kontroll 2013” från förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 8
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och överlämnar rapport avseende intern kontroll 2013 till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över planprogram för Lilla Habo 3:7 m.fl. I Lomma,
Lomma kommun(Furet/Kyrkfuret)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för Lilla Habo 3:7, i Lomma,
Lomma kommun (Furet/Kyrkfuret). Regleringen sker genom områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara och säkerställa bebyggelse i
en värdefull miljö, för att bibehålla karaktären av fritidsområde.
Områdesbestämmelserna föreslår utökad lovplikt så att bygglovssökande och
kommunen ska ges möjlighet att samråda om placering och utformning av nya
byggnader samt andra förändringar som inte kräver bygglov i dag. Områdesbestämmelserna begränsar framförallt storleken på befintliga och eventuellt tillkommande fritidshus och anger minsta storlek på tomt.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ser värden i den områdeskaraktär Furet och Kyrkfuret har och har därför ingenting att erinra mot förslaget till
områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7, i Lomma, Lomma kommun (Furet/
Kyrkfuret).
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 9 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-01-20 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma, Lomma kommun(Furet/Kyrkfuret) 2013-11-27
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 9
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har
någonting att erinra mot områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7, i Lomma,
Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över detaljplan för Lomma 26:3 och del av Lomma
22:13 i Lomma(cirkulationsplats Södra Västkustvägen – väg 905)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för planprogram del av Lomma
26:3 och del av Lomma 22:13 i Lomma (cirkulationsplats Södra Västkustvägen väg 905), Lomma kommun. Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten att
ersätta befintlig korsning med en cirkulationsplats. Planområdet ligger där Södra
Västkustvägen och väg 905 möts. Planområdet omfattar ca 0,6 ha. Förvaltningen
för utbildning kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till yttrande. Kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 10 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-12-10 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Detaljplan för Lomma 26:3 och del av Lomma 22:13 i Lomma (cirkulationsplats Södra Västkustvägen – väg 905) 2013-11-05
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 10
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:
I planområdets närhet finns både rekreationsområden och skola. Detta innebär att
barn och ungdomar rör sig i och omkring planområdet. Intill området är också idrottshall planerad. Detta antas medför att antalet barn och ungdomar som rör sig i
närområdet kan öka ytterligare.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid bedömer att en sådan cirkulationsplats som föreslås i detaljplanen kan komma att bidra till ökad trafiksäkerhet
i och omkring planområdet.
Aktuell cirkulationsplats är också en viktig port till Lomma tätort. Kultur- och fritidnämnden har därför givit föreslag till hur cirkulationsplatsen kan utsmyckas
(KFN § 52/12).
Förvaltningen ställer sig positiv till detaljplanen och har, utöver yttrandet ovan,
ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för planprogram del av Lomma
26:3 och del av Lomma 22:13 i Lomma (cirkulationsplats Södra Västkustvägen väg 905), Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2014:7.809

Uppföljning av nämndskonferens samt bildandet av styrgrupp för
biblioteksplanen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden sammanträdde för konferens 7-8 februari 2014.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 (KFN § 14) gav förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i uppdrag att bereda att bilda en styrgrupp med uppdraget att bereda ett förslag till en ny eller reviderad biblioteksplan.
Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-02 (KFN § 63) antog en biblioteksplan som
angav inriktningen för biblioteken i Lomma kommun. Planen är ett politiskt styrdokument och innehåller en visionen för biblioteken i kommunen.
Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft. Lagen anger att
det allmänna biblioteksväsendets syfte är att de ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och vara tillgängligt för alla. Biblioteken ska även främja litteraturens ställning, intresset för bildning, upplysning och utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Med anledning av den nya lagstiftningen och att den
nuvarande planen varit gällande i fyra och ett halvt år föreslår förvaltningen att
biblioteksplanen genomgår en översyn.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-10 § 14 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 14
– Skrivelse 2014-02-18 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden inrättar en styrgrupp enligt följande:
Styrgruppen ska bestå av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts ledamöter
och leds av utskottets ordförande. För att styrgruppen ska ges de bästa förutsättningarna för sitt arbete ska bibliotekschefen vara knuten till styrgruppen.
Styrgruppens syfte är att bereda ett förslag till en ny eller reviderad biblioteksplan.
Styrgruppen ska redovisa en tidsplan för arbetet med biblioteksplanen till kulturoch fritidsnämnden senast 2014-04-14. Styrgruppen ska löpande återrapportera
sitt arbete till nämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2013:39.60

Pilängsbadets utveckling
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-25 (KFN § 14) inrättade en politisk styrgrupp
med uppdraget att utarbeta förslag om försäljning av Pilängsbadet. Den styrgruppen utgörs av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-05-27 (KFN § 38) om att hemställa
hos kommunstyrelsen att se över behövliga och nödvändiga detaljplaner för en
eventuell utbyggnad av Pilängsbadet. Vid samma sammanträde förlängde nämnden driftsavtalet med Medley AB till 2017-06-30.
Styrgruppen för Pilängsbadet har sedan den inrättades bjudit in privata aktörer
som har beretts möjlighet att informera styrgruppen om de möjligheter de ser för
badhusverksamheten i Lomma kommun. Aktörerna har även informerat om möjligheter och utmaningar vid nybyggnation eller tillbyggnation av befintligt badhus. Styrgruppen har även bjudit in simklubben Hajen för att ge dem möjlighet att
berätta för styrgruppen om deras behov för simundervisning och simträning. Styrgruppen har vid ett tillfälle i december 2013 träffat presidierna för kommunstyrelsen respektive tekniska nämnden för att överlägga kring Pilängsbadet.
Pilängsbadet byggdes 1969 och hade år 2000 ca 70 000 besökare. 2009 hade det
ökat till 83 000 besökare och 2013 hade det ökat till ytterligare 92 000 besökare.
Kultur och fritidsnämnden 2014-01-27 § 6 återremitterade ärendet till styrgruppen
för Pilängsbadet. Kultur och fritidsnämndens utskott 2012-02-10 § 15 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 15
Nämndens handläggning
Ordföranden Carin Hansson (M) informerar nämnden om att utskottet föreslår
nämnden att det hyrs in en projektledare som ska assistera styrgruppen med att
genomföra sitt av nämnden givna uppdrag.
Överläggning
Ordföranden Carin Hansson (M) yrkar, i enlighet med utskottets förslag, att kultur- och fritidsnämnden hyr in en projektledare, genom avrop per timme via ramavtal som Lomma kommun har, för att assistera styrgruppen för Pilängsbadet i det
praktiska arbetet med att genomföra sitt av nämnden givna uppdrag.

Utdragsbestyrkande
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KFN § 16 (forts.)
Projektledaren ska samordna det beredningsarbete som skett under 2013 men även
tidigare och det för att driva styrgruppens arbete vidare.
Karl-Gustav Nilsson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden inte anlitar någon
"extern projektledare" och att styrgruppen slutför sitt uppdrag från kommunstyrelsen och tar fram ett förslag på hur man kan utveckla badet.
När överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att hon tänker ställa
de två yrkandena mot varandra. Denna propositionsordning godkänns av nämnden.
Ordförande ställer sedan de två yrkandena mot varandra varefter nämnden bifaller
Carin Hansons (M) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hyra in en projektledare, genom avrop per timme via ramavtal som Lomma kommun har, för att assistera styrgruppen för Pilängsbadet i det praktiska arbetet med att genomföra sitt av
nämnden givna uppdrag. Projektledaren ska samordna det beredningsarbete som
skett under 2013 men även tidigare och det för att driva styrgruppens arbete vidare.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 17

s. 14 (14)

2014-02-24
Dnr KFN

Inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-15 § 9: Förslag till tidplan för uppföljning 2014-02-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-15 § 4: Angående hemställan om revidering av detaljplanen för Pilängsbadet m.fl.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 7-15
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid: Ansökan om bidrag skapande
skola
Länsstyrelsen: Underrättelse om länsstyrelsens uppdrag att se över riksintresse friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken
ABF Malmö och Lomma: Gällande intyg om utbetalt statsbidrag för folkbildningen
Sven-Åke Leinerud: Sv; Ansökan om idrottsstipendium
NN: Ansökan om idrottsstipendium
Sven-Åke Leinerud: Halltider v 9 inför SM
NN: Halltider v 9 inför SM
Medley: Verksamhetsrapport 2013-01-01–2013-12-31
Sven-Åke Leinerud: SV; Bidragsansökan
NN: Bidragsansökan
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser enligt
ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

