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1. Upprop

2. Val av justerare

3. Sammanträdets laga tillkomst och 
fastställande av föredragningslista

4. Inlämnande av motioner

5. Inlämnande av interpellationer

6. Frågor (KS 2022.023)

7. Allmänhetens frågestund (KS 2022.022)

8. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2022.016)
Ärendebeskrivning

 
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet åååå-mm-dd (datumet för justeringen av protokollet).
 

Meddelande

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Morgan Hallsénius (S), för 
perioden 11 maj 2022 till 14 oktober 2022.
 

Inkomna avsägelser
 
1. Avsägelse – Monique Nilsfors (S)
 
o Ersättare i socialnämnden
 
Beslut
 
___________________________________________________________________
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Fyllnadsval
 
1. Val av ersättare i socialnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
2. Val av ersättande revisor i Aktiebolaget Össebyhus (KD)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av revisor i Vallentunavatten (KD)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
4. Val av revisor i Roslagsvatten AB (KD)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
5. Val av revisor för kommunens förvaltning (KD)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 

Kvarstående valärenden
 
1. Val av ersättare i utbildningsnämnden (C)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
2. Val av ledamot i arvodeskommittén (C)
 
Beslut
____________________________________________________________________
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3. Val av ersättare i valberedningen (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
4. Val av ersättare i utbildningsnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
5. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 

9. Svar på interpellation (S) om socialtjänstens arbete med våld 
i nära relationer (KS 2022.183)
Förslag till beslut
Torbjörn Einarsson (C), socialnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende 
socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.

Ärendebeskrivning
Sandra Rudeberg (S) lämnade in en interpellation avseende socialtjänstens arbete med våld i 
nära relationer i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2022. 
Interpellationen ställdes till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C).

Handlingar
 Svar på interpellation (S) om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer
 Interpellation (S) om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.

10. Svar på interpellation (V) om kommunens energiplan och 
plan för laddstationer för elbilar (KS 2022.181)
Förslag till beslut
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellation avseende 
kommunens energiplan och plan för laddstationer för elbilar.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) lämnade in en interpellation avseende kommunens energiplan och plan 
för laddstationer för elbilar i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 
2 maj 2022. Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).
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Handlingar
 Svar på interpellation (V) om kommunens energiplan och plan för laddstationer för 

elbilar
 Interpellation (V) om kommunens energiplan och plan för laddstationer för elbilar

11. Återrapport, förutsättningar för sammanslagning av barn- 
och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden (KS 2019.310)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 18 juni 2018 kommunstyrelsen i uppdrag att nuvarande 
mandatperiod utreda förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden 
och utbildningsnämnden. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i december 2020. 
Utredningen har även delgivits barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden.

Uppdraget återrapporteras härmed till kommunfullmäktige. Utredning samt övrigt underlag 
bifogas tjänsteskrivelsen.

Handlingar
 §75 KS Återrapport, förutsättningar för sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden 

och utbildningsnämnden
 §65 KS AU Återrapport, förutsättningar för sammanslagning av barn- och 

ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-11, Återrapport, förutsättningar för sammanslagning av  barn- 

och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 §240 KS Utredning om förutsättningar för sammanslagning av barn- och 

ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-06, Utredning om förutsättningar för sammanslagning av 

barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Utredning, förutsättningar för sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 

utbildningsnämnden
 Bilaga, sammanställning av barn- och ungdomsnämndens nämndärenden 2018-2019
 Bilaga, sammanställning av utbildningsnämndens nämndärenden 2018-2019

12. Reviderad alkohol- och drogpolicy (KS 2022.161)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer alkohol- och drogpolicyn.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrdokument ska ses över och eventuellt revideras inom varje mandatperiod.
HR-avdelningen har reviderat kommunens alkohol- och drogpolicy i samråd med 
huvudskyddsombuden. Revideringen innebär att befintlig policy har setts över och anpassats 
till skrivningar i HR-policyn. Avsnitten om syfte, ansvar och uppföljning har förtydligats och 
vissa redaktionella ändringar har gjorts.
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I föreslagen reviderad alkohol- och drogpolicy har ändringar och tillagd text gulmarkerats. 
Den text som föreslås tas bort är överstruken.

Handlingar
 §77 KS Reviderad alkohol- och drogpolicy
 §67 KS AU Reviderad alkohol- och drogpolicy
 Tjänsteskrivelse, Reviderad alkohol- och drogpolicy
 Alkohol- och drogpolicy reviderat förslag

13. Revidering av policy för arbetsmiljö, likabehandling och 
mångfald (KS 2022.136)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer policyn för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrdokument ska ses över och eventuellt revideras inom varje mandatperiod.

HR-avdelningen har reviderat kommunens policy för arbetsmiljö, likabehandling och 
mångfald i samråd med huvudskyddsombud. Revideringen innebär att befintlig policy har 
setts över och ändrats utifrån kommunens HR-policy. Avsnitten om likabehandling och 
mångfald, det hälsofrämjande arbetet och området med rubriken Ansvar har förtydligats och 
utvecklats. Även redaktionella ändringar har gjorts.

I föreslagen revidering har ändringar och tillagd text markerats med en gulmarkering. Den 
text som föreslås tas bort är överstruken.

Handlingar
 §78 KS Revidering av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald
 §68 KS AU Revidering av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald
 Tjänsteskrivelse, Revidering av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald
 Revidering av policy för arbetsmiljö likabehandling mångfald

14. Kommunal borgen Vallentunavatten AB (KS 2022.135)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vallentunavatten 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 274 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Ärendebeskrivning
Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag.
Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att 
banker och kreditinstitut skall bevilja lån. Vallentunavatten AB har blivit godkända för lån i 
Kommuninvest, med anledning av detta anhåller Vallentunavatten AB om att bekräfta taket 
för befintlig kommunal borgen om 274 800 000 kronor.
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Borgen är tidigare godkända i följande KF-beslut
70 000 000 KF 2004-06-21
17 000 000 KF 2004-06-21
28 500 000 KF 2007-06-18
19 200 000 KF 2008-09-01
23 000 000 KF 2010-04-26
12 400 000 KF 2010-04-26
11 000 000 KF 2012-01-16
13 000 000 KF 2012-06-14
3 000 000 KF 2012-10-22
4 000 000 KF 2012-12-17
19 500 000 KF 2013-03-25
11 000 000 KF 2014-03-24
9 000 000 KF 2015-03-23
5 200 000 KF 2016-12-12
29 000 000 KF 2017-10-16
274 800 000 kronor

Handlingar
 §80 KS Kommunal borgen Vallentunavatten AB
 §70 KS AU Kommunal borgen Vallentunavatten AB
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-04, Kommunal borgen Vallentunavatten AB
 Kommunal borgen Vallentunavatten AB

15. Resultatöverföring från 2021 års bokslut (KS 2022.094)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra överskott/underskott från 2021 års bokslut till 
nämndernas andel av eget kapital (se tabell 1 och 2), samt att nämnderna tar med överskott för 
investeringsprojekt med undantag för årliga anslag.

Ärendebeskrivning
I bokslut 2021 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens policy för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling 
1.2.6.1) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna 
användas eller arbetas av vid senare budgetår.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och 
specificeras i nämndernas andel av eget kapital.

Kommunledningskontoret föreslår vidare att nämnderna tar med överskott för 
investeringsprojekt med undantag för årliga anslag. Detta genomförs då investeringsprojekt 
löper över flera år och totalbudgeten fastställs av kommunfullmäktige.

Handlingar
 §81 KS Resultatöverföring från 2021 års bokslut
 §71 KS AU Resultatöverföring från 2021 års bokslut
 Tjänsteskrivelse 2022-04-14 Resultatöverföring från 2021 års bokslut
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16. Bostadsbyggnadsprognos 2022-2031 (KS 2022.040)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bostadsbyggnadsprognos 2022-2031 daterad april 
2022.

Ärendebeskrivning
Bostadsbyggnadsprognosen är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för 
bostadsbyggnation. Bostadsbyggnadsprognosen ligger även till grund för 
befolkningsprognosen och blir en del av kommunplanen när planen har godkänts. Prognosen 
utgår från Vallentunas bostadsåtagande i enlighet med Sverigeförhandlingen och Riktlinjer 
för bostadsförsörjning och bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos, pågående 
planering, pågående översiktsplanering och inkomna önskemål om detaljplanering.

Handlingar
 §83 KS Bostadsbyggnadsprognos 2022-2031
 §35 Planmu Bostadsbyggnadsprognos 2022-2031
 Tjänsteskrivelse 2022-04-08 Bostadsbyggnadsprognos 2022-2031
 Bostadsbyggnadsprognos 2022-2031 april 2022

17. Sponsringspolicy Vallentuna kommun (KS 2021.324)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Sponsringspolicy för Vallentuna kommun.

Ärendebeskrivning
Det har funnits tillfällen när företag i Vallentuna kommun har visat intresse för att sponsra 
anläggningar och arrangemang i kommunen. Det har dock inte funnits någon generell 
sponsringspolicy för hela kommunen. Den policy som har funnits är Policy för sponsring av 
skolverksamheten i Vallentuna kommun (Antagen av kommunfullmäktige 2005-12-19), 
vilken reglerar barn- och ungdomsförvaltningens arbete med sponsring.

Det finns inget förbud i svensk lagstiftning mot sponsring av kommunal verksamhet. Det är 
emellertid viktigt att beakta gällande rätt så att sponsringen inte kommer i konflikt med 
lagstiftningen.

Finansiering med sponsormedel får endast utgöra ett mindre komplement till samhällets 
finansiering. Sponsring skall inte omfatta en verksamhets baskostnader utan bör i första hand 
vara ett sätt att finansiera särskilda projekt. Sponsormedel skall därför inte ingå i ordinarie 
budget.

I samband med att sponsringspolicyn fastställs är det bra om berörda nämnder uppdaterar sina 
respektive delegationsordningar och förslagsvis utser förvaltningschef som delegat att teckna 
sponsringsavtal.

Sponsringspolicyn har varit på remiss hos kultur – och fritidsnämnden som ser positivt på 
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förslaget.

För att få större säkerhet och tydlighet i processen med utvärdering och förlängning av 
sponsorsamarbeten föreslår Fritids- och kulturnämnden att följande tillägg görs:

En utvärdering av sponsorsamarbete ska ske årligen. Om avtalet är längre än ett år så
utvärderas ändå sponsringsavtalet årligen.

Handlingar
 §84 KS  Sponsringspolicy Vallentuna kommun
 §10 Namu  Sponsringspolicy Vallentuna kommun
 Sponsringspolicy för Vallentuna Kommun
 Sponsringspolicy för Vallentuna Kommun
 Fritidsnämnden, Remissyttrande, Sponsringspolicy Vallentuna kommun
 Kulturnämndens yttrande, Sponsringspolicy Vallentuna kommun

18. Arvodeskommitténs förslag till revidering av Bestämmelser 
om ersättning till förtroendevalda (KS 2021.367)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar arvodeskommitténs förslag till revidering av Bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda. Bestämmelserna börjar gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén i Vallentuna kommun har gjort en översyn av kommunens bestämmelser 
om ersättning till förtroendevalda och föreslår en revidering av bestämmelserna. 
Kommunstyrelsens kansli har även gjort en översyn av dokumentet. Föreslagna tillägg är 
gulmarkerade och det som föreslås att tas bort är överstruket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade på sitt sammanträde 2022-03-24 (§ 54) 
att återremittera arvodeskommitténs förslag till revidering av kommunens bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda. KSAU motiverade återremissen med följande formulering: ” 
Under § 8 ska ordet "ett" finnas kvar och under § 9 ska formuleringen ses över så att det inte 
strider mot lagstiftningen”. Arvodeskommittén har på grund av återremissen sammanträtt och 
har uppdaterat sitt förslag till revidering av kommunens bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda.

Arvodeskommitténs förslag till revidering av kommunens bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda är bifogat som en bilaga till ärendet. Bilagan heter ”Arvodeskommitténs 
förslag till reviderade bestämmelser om ersättning för förtroendevalda”. Protokollen från 
arvodeskommitténs beredningssammanträden 2022-02-17 och 2022-04-06 är bifogade som 
bilagor och heter ”Protokoll arvodeskommittén 2022-02-17” och ”Protokoll 
arvodeskommittén 2022-04-06”.

Handlingar
 §85 KS Arvodeskommitténs förslag till revidering av Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda
 §74 KS AU Arvodeskommitténs förslag till revidering av Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda
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 Tjänsteskrivelse, 2022-03-03, Arvodeskommitténs förslag till bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda

 Arvodeskommitténs förslag till reviderade bestämmelser om ersättning för 
förtroendevalda

 Protokoll arvodeskommittén 2022-02-17
 Protokoll Arvodeskommltten 2022-04-06
 §54 KS AU Arvodeskommitténs förslag till revidering av Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda

19. Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg, HÖK (KS 2022.148)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg, HÖK, i enlighet med Storsthlms rekommendation.

Ärendebeskrivning
Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län, HÖK. I oktober 
2021 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta 
HÖK för att ytterligare utveckla regionens och kommunernas samverkan inom vård och 
omsorg. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i november 2021 att anta 
huvudöverenskommelsen. Under våren 2022 rekommenderas kommunfullmäktige i samtliga 
kommuner och regionfullmäktige i Region Stockholm att anta huvudöverenskommelsen.

Socialnämnden har under våren 2021 beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag för 
huvudöverenskommelsen och besvarat tjänstemannaremissen avseende
huvudöverenskommelsen för Vallentuna kommuns räkning. Socialnämnden ställer sig positiv 
till den nya huvudöverenskommelsen.

Ärendet har skickats på remiss till barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden.

Handlingar
 §87 KS Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 

omsorg, HÖK
 §76 KS AU Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård 

och omsorg, HÖK
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-01, Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan 

kring hälsa, vård och omsorg, HÖK
 Socialnämnden, Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, 

vård och omsorg, HÖK
 Barn- och ungdomsnämnden, Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan 

kring hälsa, vård och omsorg, HÖK
 Utbildningsnämnden, Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 

hälsa, vård och omsorg, HÖK

20. Svar på motion (SD) om ”träffa din politiker” (KS 2022.088)
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionens första att-sats besvarad och avslår motionens andra att-
sats.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag att kommunfullmäktige ska besluta
(1) att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att se över gällande policy för inbjudan att träffa 
sina politiker så att samtliga valda partier omfattas.
(2) att kommunstyrelsen får i uppdrag att redan i år bereda möjlighet för samtliga partier (om 
de så vill) att träffa sina väljare i biblioteket, Vallentuna kulturhus.
Förslaget har lagts mot bakgrund av informationen i en annons med inbjudan om att träffa 
sina lokala politiker för samtal. Motionären vänder sig mot att enbart oppositionsrådet är 
inbjudet av oppositionspartierna.
Syftet är, som vid tidigare genomförda arrangemang, att informera om kommunens 
verksamhet snarare än de olika politiska partierna. Inbjudna politiker är därför nämndernas 
ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsrådet. Vanligen är ordförande den 
som företräder nämnden/styrelsen. Nytt för 2022 är att även respektive förvaltningschef deltar 
jämte ordföranden, för att öka möjligheterna att besvara allmänhetens frågor.

Handlingar
 §89 KS Svar på motion (SD) om ”träffa din politiker”
 §78 KS AU Svar på motion (SD) om ”träffa din politiker”
 Svar på motion (SD) om att träffa din lokala politiker
 Motion (SD) om att träffa din lokala politiker

21. Svar på motion (MP) om pedagogisk odling (KS 2021.307)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion om pedagogisk odling:
- att kommunen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa pedagogisk odling i 
Vallentunas kommunala förskolor.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som föreslår att motionen 
avslås. Av nämndens svar framgår att lärande om hållbar utveckling och val av metoder som 
till exempel odling ingår i förskolans uppdrag och införlivas i pedagogernas arbete och i den 
undervisning de bedriver. Inom Vallentuna kommuns förskolor pågår alltså redan odling i 
undervisningen och i olika projekt under året där barnen är involverade i arbetet. Nämnden 
lyfter även fram möjligheten att söka stöd från intern kompetens i olika frågor – kompetens 
om livsmedel och miljöfrågor finns exempelvis hos miljöstrateg och kostchef.
Barn- och ungdomsnämnden anser sammantaget inte att det finns behov av en utredning om 
att införa pedagogisk odling i Vallentunas kommunala förskolor.
Ett alternativ till att avslå motionen, skulle kunna vara att anse motionen besvarad, utifrån 
nämndens sammanställda svar.

Handlingar
 §90 KS Svar på motion (MP) om pedagogisk odling
 §79 KS AU Svar på motion (MP) om pedagogisk odling
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 Tjänsteskrivelse 2022-03-30 Svar på motion (MP)
 Motion (MP) om pedagogisk odling
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, Motion om pedagogisk odling

22. Svar på motion (MP) om fyrverkeriförbud (KS 2022.047)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion innehållande två förslag:
(1) Att kommunen inför ett totalförbud för privata fyrverkerier året runt från och med år 2022.
(2) Att kommunen tillhandahåller ett fyrverkeri på centrala platser i samband med tolvslaget 
på nyårsafton.
Motionärerna motiverar förslagen utifrån det lidande fyrverkerier innebär för djur och den 
nedskräpning och de föroreningar det medför i naturen.
Fyrverkeriförbud regleras genom de lokala ordningsföreskrifterna. I Vallentuna kommun 
krävs tillstånd från Polisen för uppskjutning av fyrverkerier inom detaljplanelagt område samt 
på idrottsplatser, kyrkogårdar, lekplatser och perronger. Det krävs dock inget tillstånd på 
nyårsafton från kl. 18.00 till kl. 02.00 nästföljande dag.
Många kommuner ser behov av mer omfattande förbud av fyrverkerier, än vad 
Länsstyrelserna bedömer är förenligt med lagstiftningen. Vallentuna kommun kan visserligen 
anta ett totalförbud mot fyrverkerier (genom ändring av de lokala ordningsföreskrifterna), 
varefter Länsstyrelsen omedelbart kommer upphäva beslutet. Förändringsarbete kring 
lagstiftningen/förbud mot fyrverkerier behöver sannolikt drivas på nationell nivå för att ge 
effekt.

Handlingar
 §91 KS Svar på motion (MP) om fyrverkeriförbud
 §80 KS AU Svar på motion (MP) om fyrverkeriförbud
 Svar på motion (MP) om fyrverkeriförbud
 Motion (MP) om totalförbud för fyrverkerier


	800a5ba5-1d41-4a77-aa6e-c76e45f38775.docx
	Ärendebeskrivning
	Meddelande
	Inkomna avsägelser
	Fyllnadsval
	Kvarstående valärenden

	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar




