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Dnr 2018/194 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - omarbetning av taxor för markhyra i kommunens hamnar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

motionen anses besvarad i och med ändrad taxa.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-08-16
att

kommunfullmäktige beslutar att taxorna till kommande år ska omarbetas så
att samtliga kommunens hamnar ska bedömas likvärdiga ifråga om attraktivitet”.

Kommunfullmäktige 2018-08-20 lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 166 lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunfullmäktige 2019-03-18 § 59 om taxor för hamnar 2019.
Tjänsteskrivelse, 2019-12-02
Bedömning
Borgholms kommun beslutade om en höjning av taxorna för markhyra i kommunens hamnar, av vilka i praktiken de flesta fall är hyra av sjöbodar, inför säsongen
2018. Att höja hyran bedömdes som skäligt, då hyrorna tidigare var låga vid en
jämförelse med ett bedömt marknadsvärde.
Hamnarna klassades i A- respektive B-läge med utgångspunkt i marknadsvärde för
de olika områdena. Som A-läge klassades hamnarna i Borgholm, Byxelkrok, Sandvik och Kårehamn.
I den pågående översynen av kommunens hamnar, där även debitering ses över,
föreslogs att Böda hamn, som har varit klassificerad som B-läge, istället klassificerades som A-läge. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-18 § 59 att Böda hamn
klassificeras som A-läge.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign
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Dnr 2018/195 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - verka för flytt av turistbyrånverksamheten till
busstationen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

konstatera att kommunstyrelsen fortsatt bevakar alternativa placeringar för
att säkra lämpliga lokaler för turistbyråns verksamhet och undersöker synergieffekter med samlokalisering av annan verksamhet.

att

motionen därmed kan anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-08-16
att

kommunfullmäktige uppdrar till kommunens företrädare i turistorganisationen
att verka för att turistbyråverksamheten vid inre hamnen flyttas till busstationen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-20 § 167 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 167 lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02
Bedömning
Per Lublin anger som skäl för sitt förslag att det vore det bra om turistbyråverksamheten flyttades för att på så vis kunna ha busstationens väntsal öppen på ett väl
fungerande sätt i Borgholm.
Förvaltningen delar Lublins synpunkter om att en öppen och välkomnade vänthall
med service hade varit bra.
Före nuvarande lokalisering var turistbyrån placerad i stationsbyggnaden, men flyttades av olika anledningar därifrån.
Turistbyråverksamheten är idag enbart öppen för allmänheten under säsong och
några andra planer finns inte i dagsläget. Turistbyråverksamheten i många kommuner lever i en föränderlig tid där allt mer går åt det digitala. Kommunens turistbyrå
är än så länge placerad i lokalen Mittpunkten av olika verksamhetsfördelar såsom
samordning med Skördefestens personal samt personal inom Ölands kommunalförbund.
Justerandes sign
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Nuvarande lokalisering kan framöver behöva prövas om marken behövs för andra
ändamål och busstationen kan då vara ett alternativ, liksom andra centrala lägen i
Borgholm. En idé som diskuterats är ett närmare samarbete med kommunens servicecenter eller annan aktör för att kunna förlänga tiden för service till besökare.
Läget av en framtida placering av fysisk turistbyrå bör vara så nära där personer är
som mest, det vill säga på en mer central plats.
Därför bör kommunstyrelsen fortsatt bevaka alternativa placeringar för att tillsäkra
lämpliga lokaler för turistbyråns verksamhet och undersöker synergieffekter med
samlokalisering av annan verksamhet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/170 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delegationsregler
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
att

avslå motionen då delegationsordningarna justeras av respektive nämnd.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10
att

kommunfullmäktige beslutar låta göra en översyn av kommunens delegationsregler, så att beslut som kan skapa allmän debatt och bli föremålför årskilliga synpunkter bland kommunmedborgarna aldrig får vara delegerade till
tjänstemannanivå

Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 151 att lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 151ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av delegationsregler
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02
Bedömning
Som skäl för förslaget anger Lublin exemplet att upplåta torget till den så kallade
mat- och musikfestivalen som ägde rum i somras och att torget därmed inte var fritt
att tillträda för allmänheten utan att erlägga entréavgift. Beslut om att upplåta kommunens mark har kommunstyrelsen delegerat till tjänstemannanivå och dessa beslut delges kommunstyrelsen.
Att fatta ett beslut på delegation har samma rättsliga innebörd som om styrelsen eller nämnden fattar det. Anser kommunstyrelsen att delegationen inte sköts är det
kommunstyrelsens uppgift att ändra delegationsrätten. Något sådant har inte
väckts av kommunstyrelsen eller av någon av dess ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutar om hur kommunen ska organiseras och om hur ansvarsfördelningen ska ske genom att anta reglementen. Styrelsen och nämnderna
har i sin tur rätt att delegera till utskott, förtroendevalda och anställda att besluta på
styrelsens vägnar i angivna slag av ärenden. Såväl i delegationsordningarna som i
kommunallagen anges att beslutanderätt inte får utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. När delegation getts till anställd är det av vikt att stämma av med de förtroendevalda i styrelsen eller nämnden inför beslut av eller överlämna känsliga
ärenden till styrelsen eller nämnden att hantera. Detta då styrelsen eller nämnden
är de som har det yttersta ansvaret för sin verksamhet.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige kan således inte styra över delegationsordningarna men självklart bör nämnderna och styrelsen fortlöpande utveckla sitt regelverk för att tillförsäkra sig om att besluten inte avviker mot den politiska inriktningen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/12 KS

Avstämning med HR-chefen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och beslutar
att

infoga en punkt angående sjukfrånvaro i den checklista som ligger till grund
för diskussionen i samband med nämndernas avstämningsmöten med kommunstyrelsens arbetsutskott.

att

ge kommunchefen i uppdrag att undersöka hur kommunen kan sänka sjuktalen i kommunen.

Dagens sammanträde
HR-chefen avrapporterar uppdraget att anordna en föreläsning för all personal som
ett led i värdegrundsarbetet (KS 2015/149). Föreläsning hölls den 27 november
2019.
Vid dagens sammanträde redogör HR-chef Ann Nilsson för
-

löneutvecklingen och de sammanräknade sjuktalen för 2019.
att HR-avdelningen får veta om Sunt arbetsliv, vars arbete HR-chefen presenterade kommunstyrelsen 2019-11-26, kommer kunna arbeta med Borgholms kommun efter att centrala samverkansmöten (CESAM) mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren har hållits i januari.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§5

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-14

5

Dnr 2019/212 024 KS

Översyn av arvodesreglemente
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

§ 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt följande:
Förtroendevalda som inte fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid (minst 40%), har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår genom av arbetsgivaren styrkt löneavdrag. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men
inte till vilket belopp, t ex fria yrkesutövare och egna företagare har rätt till en
ersättning beräknad på grundval av den senaste fastställda sjukpenningen.
Det högsta beloppet per timme som kommunen utger i förlorad arbetsinkomst beräknas utifrån följande formel; 0,75 x årsarvodet för en riksdagsledamot / 12 / 165 (311 kr/timme för år 2020).

att

laghänvisningarna ersätts med nya kommunallagens SFS 2017:725.

att

i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;
- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår.
- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden byts mot ordföranden i miljö- och
byggnadsnämnden.

att

uppdra till fullmäktiges ordförande att tillsammans med gruppledarna att göra
en översyn av kommunens arvodes- och ersättningsregler inför nästa mandatperiod.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 256 att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av gällande arvodesregler i syfte att harmoniera
dessa med gällande lagstiftning inför beslut i kommunfullmäktige och att utreda
möjligheten inkluderat kostnader och lämplig lokal att förlägga kommunfullmäktiges
sammanträde på dagtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256 2019-10-09 uppdrag att genomföra översyn
av arvodesreglemente
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02
Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Kommunallagen (KL)

Justerandes sign
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Bedömning
Kommunens ersättningsbestämmelser vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst avviker från kommunallagens regler. Detta då dels samtliga förtroendevalda
enligt KL 4:12 har rätt till skälig förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner
(främst reseersättning och barntillsyn) när de fullgör sina uppdrag. Vad gäller arvode regleras detta i KL 4:16 att fullmäktige får besluta om arvode ska utgå. I så fall
gäller att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.
I kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser står i § 3 att ”förtroendevalda
som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § KL (1991:900). Den del av arvodet som utgår för inläsning av handlingar ska avräknas vid jämförelsen”. Under § 10 stadgas vidare att
”i den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag – med det belopp som löneavdraget överstiger dagarvodet.”
Att sammanblanda arvode som kommunen får lova att besluta om, med ersättning
för förlorad arbetsinkost som kommunen ska besluta om är direkt felaktigt. Därför
föreslås att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt följande:
Förtroendevalda som inte fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40%), har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår genom av arbetsgivaren styrkt löneavdrag. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, t ex fria yrkesutövare och egna företagare har rätt till en ersättning beräknad på grundval av den senaste fastställda sjukpenningen.
Det högsta beloppet per timme som kommunen utger i förlorad arbetsinkomst beräknas utifrån följande formel;
0,75 x årsarvodet för en riksdagsledamot / 12 / 165 (311 kr/timme för år 2020).
Vad gäller laghänvisningar byts dessa mot den nya kommunallagens SFS
2017:725.
Samtidigt föreslås att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;
- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår då denna funktion numer finns i en
gemensam nämnd och att kommunens ledamot i nämnden uppbär arvode och
får ersättningar enligt kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser.
- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som utgått byts mot ordföranden i
miljö- och byggnadsnämnden.
Vad gäller bestämmelserna i övrigt så bör fullmäktige överväga om att göra en
översyn inför nästa mandatperiod. Detta då kommunens arvoden och ersättningar i
övrigt inte är helt enkla att tolka och nivåerna inte fullt ut främjar den lokala demokratin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vad gäller frågan om att förlägga fullmäktigesammanträdena till dagtid så finns
tingssalen tillgänglig om den bokas. Ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst
kommer att tillkomma om reglerna för förlorad arbetsinkomst görs om. I övrigt så
tillkommer inga kostnader. Om fullmäktige skulle ha sina möten från klockan 13 så
skulle cirka 4 timmars ersättning för förlorad arbetsinkost utgå med högst 311 kronor per timme och ledamot. Om tio ledamöter begär ersättning för tio möten per år
uppgår ersättningen till cirka 125 000 kronor per år. Till detta tillkommer sociala avgifter om 31,42% av ersättningen. Den totala kostnaden för kommunen uppgår då
till cirka 165 000 kronor.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/128 292 KS

Servicebyggnad vid tennisbanorna på Borgholms Idrottsplats
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

meddela Borgholms Tennisklubb att kommunen avvaktar med en eventuell
investering i nytt servicehus vid tennisbanorna i Borgholm.

Ärendebeskrivning
Servicehuset vid tennisbanorna i Borgholm revs under 2019 på grund av omfattande fuktskador i fastigheten. I skrivelsen 2017-05-08 från Borgholms Tennisklubb
(BTK) till kommunstyrelsens arbetsutskott önskar klubben att en ny servicebyggnad uppförs med:
-

2 omklädningsrum med dusch och WC
1 enklare kök
Samlingslokal för 20 personer
Förvaringsytor
Servicerum för el, vatten och belysning av aktivitetsytor
Ytor för kioskverksamhet med mera.

Övriga önskemål om lokalerna är högtalarsystem, fiber/bredband, digital visningtavla, cykelställ och utvändigt vattenutkast.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-03 förlag att avvakta med investeringar i nytt servicehus
Inkommen skrivelse, 2017-05-08
Bedömning
Tennisklubben har idag möjlighet att använda omklädningsrummen vid Viktoriaskolans gymnastiksal cirka 200 meter från tennisbanorna. Möteslokal med mera finns
tillgängligt för klubben i tennishallen, Ett nytt servicehus enligt specifikation bedöms
kosta cirka 4 mkr. I gällande plan för Borgholms kommuns fastighetsunderhåll är
tennishallen vid Kapelludden prioriterad.
Skickas till
Borgholms Tennisklubb
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/240 002 KS

Godkännande av attestlista för kommunstyrelsen; Attestanter 20182022
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna attestlista för kommunstyrelsen.

att

godkänna föreslagna mottagnings- och beslutsattestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

att

delegera till budgetchefen att vid personalförändringar godkänna revidering
av attestlistan under mandatperioden, ersätter tidigare beslut § 187/2018.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i organisationen har ekonomiavdelningen tagit fram
en ny attestlista som även kommer att gälla efter återförande av skattefinansierade
verksamheten.
Vidare har önskemål framförts att budgetchefen ersätter kommunchefen vad gäller
delegation att godkänna attestlistan med anledning av personalförändringar under
mandatperioden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 187.
Attestlista 2020-01-01.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-09
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/58 001 KS

Återförande av den skattefinansierade verksamheten; Organisationsöversyn Teknisk service
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna föreslagen organisation för gata/park, hamnar, kost, lokalvård,
transport och omlastning.

att

uppdra åt kommunchefen att till fjärde kvartalet 2020 utreda och föreslå en
långsiktig organisation av gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och
omlastning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har (2019-11-18) fattat principbeslut om att flytta den skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB (BEAB) innehållande gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.
Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inför vidare politiska beslut uppdra åt kommunchefen att lägga fram förslag på lämplig organisering inom
kommunledningsförvaltningen för verksamheterna som ska återföras och att se över
kommunstyrelsens reglemente, ägardirektiv och bolagsordning samt övriga styrdokument i enlighet med den organisatoriska förändringen. Ekonomichefen fick samtidigt i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna (maskiner och inventarier)
för återförandet inför vidare politiska beslut.
Härutöver fick kommunchefen i uppdrag att i samråd med VD för Borgholm Energi
AB se över organisationen av stödfunktioner som bedrivs av kommunen och bolaget
för optimerad styrning och effekt. Detta kommer inte behandlas i detta ärende utan
hanteras separat vid senare tillfälle.
Beslutsunderlag
Beslut kommunfullmäktige § 219 2019-11-18 Återförande av den skattefinansierade
verksamheten
Tjänsteskrivelse, 2019-10-10
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar vikten av en långsiktigt effektiv och fungerande organisation.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/25 003 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna och anta revideringar i reglementena för kommunstyrelsen så att
det under § 9 ”Övrig verksamhet” läggs till att kommunstyrelsen vidare har
hand om:
-

transporter och omlastning av varor till kommunens egna verksamheter,
hamnförvaltning,
lokalvård,
måltidsservice,
skötsel av parker, grönområden och lekplatser,
väghållning, inklusive gång- och cykelvägar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har (2019-11-18) fattat principbeslut om att flytta den skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB (BEAB) innehållande gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.
Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inför vidare politiska beslut uppdra åt kommunchefen att lägga fram förslag på lämplig organisering inom
kommunledningsförvaltningen för verksamheterna som ska återföras och att se
över kommunstyrelsens reglemente i enlighet med den organisatoriska förändringen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 Återförande av den skattefinansierade verksamheten
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse, 2020-01-09
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/24 003 KS

Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB och föreslå stämman att
godkänna den.

att

ge i uppdrag till kommunens ombud på Borgholms Energi AB:s bolagsstämma att besluta revidera bolagsordningen genom att följande punkter utgår under § 3 ”verksamhetsföremål”:
-

hamnförvaltning,
lokalvård,
måltidsservice,
skötsel av parker, grönområden och lekplatser,
väghållning, inklusive gång- och cykelvägar

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har (2019-11-18) fattat principbeslut om att flytta den skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB (BEAB) innehållande gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.
Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inför vidare politiska beslut uppdra åt kommunchefen att se över ägardirektiv och bolagsordning samt övriga styrdokument i enlighet med den organisatoriska förändringen.
I avsikten med beslutet följer att gata/park funktionen ska svara även för visst stöd
till Borgholm Energi AB:s taxefinansierade verksamheter varför fortsatt nära samarbete krävs så att Borgholm Energi AB:s behov tillgodoses.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219 Återförande av den skattefinansierade verksamheten
Förslag till reviderat ägardirektiv – Borgholm Energi AB
Tjänsteskrivelse, 2020-01-09
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/103 292 KS

Avsiktsförsklaring för Bowlshall i Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna avsiktsförklaringen för Bowlshall i Borgholm.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 har beslutat, på förfrågan från Borgholm Bowls, att ställa sig positiva till att i kommunal regi bygga till Tennishallen för
att möjliggöra utökad lokal för Borgholms Bowls. På uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott har kommunchefen, i samråd med Borgholms Bowls Sällskap, tagit
fram en avsiktsförklaring för en framtida Bowlshall i Borgholm.
Av den framtagna avsiktsförklaringen framgår att:
-

-

Kommunen bygger lokalen och Borgholm Bowls Sällskap (BBS) inreder lokalen.
Genomförande och ansvarsfördelning regleras i ett separat avtal.
BBS ansvarar för utveckling av klubbverksamheten med särskilt betoning på
medlemsutveckling - Bowls är en idrott som är öppen och tillgänglig för alla.
Visionen med en Bowlshall är att "erbjuda en attraktiv mötesplats för många
olika grupper i samhället; aktiva seniorer, ungdomar, personer med funktionsvarianter och nyanlända - en plats där alla ges möjlighet till social inkludering i
kombination med en utvecklande aktivitet som stimulerar och ökar välbefinnandet för både individen och lokalsamhället".
Ett nytt hyresavtal kommer att ersätta nuvarande hyresavtal.
BBS och kommunen ska tillsammans särskilt verka för att rörelsehindrade
och personer med andra funktionshinder, ex de i daglig verksamhet ges möjlighet att delta. En annan målgrupp är barn och ungdomar som inte är aktiv i
övrig sport.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring för Bowlshall i Borgholm, 2020-12-09
Skickas till
Borgholm Bowls Sällskap
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

