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SammanträdesprotokollU Älmhults 
19t kommun 2021-06-21 

Miljö- och byggnämnden 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Pontus Haglund (C) 
Tommy Lövquist (S), deltar på distans 
Dan Blixt (M), deltar på distans 
Håkan Pettersson (S), deltar på distans 
Claes Lindahl (C), deltar på distans 
Christer Martinsson (KD) 

Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Bengtsson (S), ersätter Kristina Spjut Sahlberg (S), deltar på distans 

Tjänstemän 
Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef, deltar på distans 
Emma Lina Svensson, avdelningschef 
Peter Gustavsson, byggnadsinspektör § 70, deltar på distans 
Daniel Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 70-71, deltar på distans 
Louise Ottosson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 72, deltar på distans 
Helle Kröll Rasmussen, sekreterare 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeOrdförande Justerande Sekreterare 

( / ~ 
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Sammanträdesprotokoll[H] Älmhults 
19i kommun 2021-06-21 

Miljö- och byggnämnden 

Arenden 

§ 69 

§ 68 

§ 70 

§ 71 

§ 72 

§ 73 

§ 74 

§ 75 

Val av justerare och dag för justering 

Fastställande av föredragningslistan 4 

Budget 2022 ( omedelbar justering) 

Förhandsbesked, förslag till avslag - Ön 2: 10 5-9 

Remissyttrande ang. ansökan om tillstånd 10 - 11 
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 
avseende skottlossning inom detaljplanelagda 
områden och avlivning av vildsvin. 

Ansökan om utdömande av vite enligt 12 - 14 
livsmedelslagen - Horn 7 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021 15 

Information 2021 16 

Meddelande 2021 17 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollU Älmhults 
l9l kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 69 Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden fastställer dagordningen enligt kallelse 2021-05-24. 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeOrdförande Sekreterare 
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SammanträdesprotokollU Älmhults 
ltt) kommun 2021 -06-21 Sidnummer, beslut 1 (5) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 70 Förhandsbesked - Ön 2:10 
Ärendenummer MOB 2021/35 

Ärendenummer EDP B-2021-20 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ärendet bordläggs och återupptas på 

miljö- och byggnämndens sammanträde 2021-09-27. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 

- Förhandsbesked ska inte beviljas utanför planlagt område på fastigheten Ön 
2:10, med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 1,2,4 och 5 §§plan-och 
bygglagen (20010:900). 

Motivering 

- Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det allmänna intresset att skydda 
åkermarken på platsen, skydda nyckelbiotopen samt att det bedöms råda 
strandskydd på platsen är större en det enskilda intresset att få bebygga 
platsen. Marken bedöms från allmän synpunkt inte vara lämplig att 
bebyggas. 

- Förhandsbesked ska därför inte beviljas utanför planlagt område på 
fastigheten Ön 2:10, med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 1,2,4 och 5 §§ 
plan- och bygglagen (20010:900). 

Sammanfattning av ärendet 
och har 

ansökt om förhandsbesked att uppföra ett enbostadshus på fastigheten On 2: 10 i 
Åbogen. Huvudbyggnad ska ha två plan och tänkt tomtplats är idag delvis 
bevuxen med ekar och andra lövträd. Området är skyddat som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen. 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeSekreterareOrdförande ( ~s19~ 
~r~ . /17 
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Sammanträdes protokoll [jj] Älmhults 
11,B kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Enligt yttrande från Länsstyrelsen kan det aktuella området klassas både som 
skogsmark och jordbruksmark. 

Fastigheten ägs av 

Ansökan anger att anslutning av väg till tänkt tomtplats ska göras till väg 636. 
Man tänker sig att utnyttja en gammal brukningsväg som går nästan fram till 
tänkt tomtplats. Vid besök på plats kunde konstateras att bruk.ningsvägen är i 
mycket dåligt skick och behöver i sin helhet nyanläggas för att kunna användas 
för transporter till bygget. 

Längs brukningsvägen går ett dike som tidvis bedöms vara vattenförande men är 
i så hög grad igenväxt att miljöinspektör bedömde att ett nytt naturtillstånd 
inträtt och det därför inte längre kan klassas som avvattningsdike. 

Konsekvensen av det är att strandskydd bedöms ha inträtt och vägbyggnad för 
byggföretaget behöver ha strandskyddsdispens om den ska genomföras. 

Tänkt tomtplats är hagmarksliknande åker bevuxen med ek, lind och björk samt 
hassel. Den kan som nämnts innan klassas både som skogsmark och 
jordbruksmark. Även tomtplatsen ligger till största delen inom 
strandskyddsområde då det på åkern utanför brukningsvägen finns ett större dike 
och lite längre bort en damm som gör att strandskydd inträder. 

Ansökan prövas enligt PBL Plan-och bygglagen (2010:900) 2 kap. 1,2,4 och 5 
§§. I 2 kap PBL står att bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 § § miljöbalken ska tillämpas. 

MB 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna 
och enskilda intressen. 

2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeOrdförande Sekreterare 
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Sammanträdes protokoll [ii] Älmhults 
l.t)t kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 3(5) 

Miljö- och byggnämnden 

medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag 
(2014:862 

4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. Lag (2018: 636). 

Tolkningen av Miljöbalkens hushållningsregler samt av PBL 2kap. 2 § är att det 
är förbud att ta jordbruksmark i anspråk för hus byggnad om det inte finns så 
stora väsentliga samhällsintressen att man kan exploatera jordbruksmarken. 

Miljö- och byggförvaltningen sammantagna bedömning är att det väsentliga 
samhällsintresset att bevarajordbruksmarken här är större än det enskilda 
intresset att få uppföra ett bostadshus på tänkt tomtplats. 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut är att ansökan om 
förhandsbesked att få uppföra ett enbostadshus på fastigheten Ön 2: 10 inte ska 
beviljas. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan daterad 2021-01-17 

• Situationsplan daterad 2021-01-17 

• Bilder daterade 2021-01-17 

• Yttrande från Skogsstyrelsen med karta 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande( ~ . '57 
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Sammanträdesprotokoll[Ii] Älmhults 
l:ltJ kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 4(5) 

Miljö- och byggnämnden 

• Anteckning från Länsstyrelsen samt yttrande från Skogsstyrelsen 
daterade202 l-02-18 

• Yttrande från miljöinspektör daterat 2012-04-01 

• Yttrande från sökande daterat 2021-05-17 

• Tjänsteskrivelse 2021-06-09 

Upplysning/information 

1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. 
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom 
överklagandetiden. 

2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann 
laga kraft (PBL 9:43). 

3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift 
(PBF 9:20). 

4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med 
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 

5) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen (PBL 9: 17). 

6) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från 
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9: 18). 

7) Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet 
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39). 

Miljö- och byggnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 

Claes Lindahl (C) föreslår att förhandsbeskedet beviljas. 

Håkan Pettersson (S) föreslår förvaltningens förslag bifalls 

Pontus Haglund (C) föreslår att ärendet bordläggs till sammanträdet i september. 

Justerandes signaturer 

UtdragsbestyrkandeSekreterareOrdförande 
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Sammanträdes protokoll [ii] Älmhults 
IIJJ kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 5(5) 

Miljö- och byggnämnden 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag. 

Ordförande frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt Claes 
Lindahls (C) förslag. 

Ordförande frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt Pontus 
Haglunds (C)förslag 

Ordförande finner att miljö- och byggnämnden beslutar enligt Pontus Haglunds 
förslag att bordlägga ärendet till september. 

Beslutet skickas till 

Beslutet meddelas 
Sökande 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

ttJ1;IL 
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Sammanträdes protokoll [li] Älmhults 
ltjt kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 71 Remissyttrande ang. ansökan om tillstånd 
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 
avseende skottlossning inom detaljplanelagda 
områden och avlivning av vildsvin. 
Ärendenummer MOB 2021/39 

Ärendenummer EDP m-2021-538 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden yrkar på att Polismyndigheten ger avslag för 
ansökan om skottlossningstillstånd inom detaljplanelagda områden i 
Älmhults kommun. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har givits tillfälle att yttra sig angående ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter med avseende på 
skottlossning. Polismyndighetens saknummer är följande: 525, PR 
A218.202/2021 

Remissen inkom till miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun 2021-05-19. 

Ärendebeskrivning 

Polismyndigheten inkom 2021-05-19, med en remiss angående avlossning av 
skott inom detaljplanelagt område för att avliva vildsvin i alla kommuner i 
Kronobergs län. Den ansökta tiden för tillståndet är 3 år. 

Miljö- och byggförvaltningen har begärt anstånd för att besvara remissen till den 
1 juli 2021. Polismyndigheten har beviljat anståndet. 

Beslutsunderlag 

• Remiss av ansökan för att avlossa skott inom detaljplanelagt område för att 
avliva vildsvin i alla kommuner i Kronobergs län, 3 år, dm: m-2021-538-1 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande

/'.7i 
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Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
qJl kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

Miljö- och byggnämnden 

• Mejlkonversation ang. anstånd till den 1 juli samt remittering till tekniska 
förvaltningen, dnr: m-2021-53 8-2 

Beslutet skickas till 

Polismyndigheten, tillstand.sydost(ci)polisen.se 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll [ii] Älmhults 
f81 kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1 (3) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 72 Ansökan om utdömande av vite enligt 
livsmedelslagen - Horn 7 
Ärendenummer MOB 2019/22 

Ärendenummer EDP m-2017-802 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att inte ansöka om utdömande av vite. 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 

- Älmhults kommuns miljö- och byggnämnd beslutar att ansöka om 
utdömande av vite på femtiotusenkronor enligt nämndens beslut om förbud 
med vite,§ 67, 2020-06-22, för anläggningen Dib Livsmedel som ägs av Dib 
Livsmedel Handelsbolaget (org.nr. 969774-2162). Överträdelsen gjordes 
under maj månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Dib livsmedel som ägs av Dib livsmedel Handelsbolaget ( org.nr. 
969774-2162), har vid upprepande tillfällen sålt livsmedelsprodukter som saknar 
märkning på svenska och som har brister i allergenmärkningen. 

Ett beslut om saluförbud fattades 2016-02-19, delegeringsbeslut § 35/2016. 
Detta har ersatts med ett beslut om saluförbud förenat med vite 2017-10-04, 
delegeringsbeslut § 349/2017. 

Verksamheten har fortsatt att göra överträdelser av saluförbudet därmed fattade 
miljö- och byggnämnden ett nytt nämndbeslut med ett högre vitesbelopp, 2020-
06-22. Närnndbeslut § 67 ersätter delegeringsbeslut § 349/2017. 

Miljö- och byggförvaltningen utförde en uppföljande kontroll av saluförbudet 
2021-05-11 och det uppmärksammades att verksamheten fortfarande sålde 
produkter som saknade märkning på svenska och det uppmärksammades att 

Justerandes signaturer 

Sekreterare UtdragsbestyrkandeO;ie r•:; 
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Sammanträdesprotokoll[i1] Älmhults 
li.t) kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 2(3) 

Miljö- och byggnämnden 

verksamheten fortfarande sålde produkter som hade brister i 
allergenmärkningen. Den uppföljande kontrollen var oanmäld. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen har vid upprepande kontrolltillfällen 
uppmärksammat att verksamheten säljer livsmedelsprodukter där märkningen 
inte uppfyller lagkraven. Vid den uppföljande kontrollen 2021-05-11 
konstaterades det att verksamheten fortfarande sålde produkter med bristfällig 
märkning. Följande livsmedelsprodukter uppmärksammades: 

Confetteria Raffaello - saknade märkning på svenska. 
Hesapli bakliyat - saknade märkning på svenska. 
En produkt saknade helt märkning om produktens innehåll. 
Albina Food Tonfisk- allergen soja var inte framhävd i 
ingrediensförteckningen. 

En av de ansvariga vill framföra till nämnden att bristerna beror på 
långtidssjukdom hos en av de ansvariga för verksamheten. På grund av att hen 
inte har kunnat arbeta under flera månaders tid har extra personal tagits in. En av 
de ansvariga för verksamheten har gått igenom rutinerna med den tillfälliga 
personalen, men trots detta har rutinen brustit. 

När det uppdagades att rutinen inte följs har man infört ytterligare åtgärder så att 
produkterna som sätts ut till försäljning har märkning på svenska samt att 
allergener är framhävda. 

Miljö- och byggförvaltningens inspektörer har utfört uppföljande kontroller av 
nämndbeslut § 67 vid fyra tillfällen för att kontrollera om det efterlevs. Vid tre 
av fyra uppföljande kontroller har förbudet efterlevts. 

Miljö- och byggförvaltningens inspektörer bedömer att verksamhetens rutiner 
och sortiment har förbättrat sedan vitesföreläggandet utfärdades, 2020-06-22. 

Produkterna som har sålts utan märkning på svenska samt med brister i 
allergenmärkningen lever inte upp till kraven om obligatoriska uppgifter som 
måste finnas på ett förpackat livsmedel (EU-förordning nr 1169/2011, artikel 
9.1). 

Den obligatoriska märkningen finns inte på svenska eller annat språk som endast 
obetydligt skiljer sig från svenska, vilket strider mot EU-förordning nr 
1169/2011, om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, 
artikel 15.1 och 5 § LIVSFS 2014:4. 

När ett livsmedel saknar korrekt märkning på svenska eller ett språk som är 
lättförståeligt för konsumenterna, kan detta medföra stora risker. En inkorrekt 
livsmedelsbeteckning kan medföra att konsumenten köper en felaktig produkt. 
Konsumenten kan då inte heller veta om varan innehåller ett ämne eller produkt 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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SammanträdesprotokollÄlmhults 
kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 3(3) 

Miljö- och byggnämnden 

som denna är allergisk mot. Detta kan medföra svåra medicinska besvär eller till 
och med vara livshotande. 

Beslutsunderlag 

• Dnr: m-2016-0079-1, saluförbud 
• Dnr: m-2016-0079-2, delgivningskvitto 
• Dnr: m-2017-0802-3, saluförbud förenat med vite 
• Dnr: m-2017-0802-5, delgivningskvitto 
• Dnr: m-2017-802-41, nämndbeslut § 67 
• Dnr: m-2017-802-47. delgivningskvitto 
• Dnr: m-2017-802-50, kontrollrapport från uppföljning av beslut§ 67, 

kontroll utförd 2021-05-11. 
• Tjänsteskrivelse daterad, 2021-06-02 

Lagstöd 

lag (1985:206) om viten 

Miljö- och byggnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 

Pontus Haglund (C) föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar att inte ansöka 
om vite med hänvisning till ny information under mötet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt Pontus 
Haglunds (C) förslag och finner att nämnden beslutar så. 

Upplysning 

Föredragande upplyser nämnden om att den senaste inspektionen, som 
genomfördes efter kallelsen hade skickats ut, var utan anmärkning. 

Beslutet skickas till 

Dib Livsmedel Handelsbolaget, Östergatan 4G, 343 31 Älmhult 

Justerandes signature~ 

Sekreterare Utdragsbestyrkandeoro;;'• :f're~ 
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SammanträdesprotokollU Älmhults 
ltJi kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 73 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
Ärendenummer MOB 2021/11 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen. 

Besluts nivå 

Miljö- och byggnämnden 

Reservation 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har lämnat över sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med miljö- och byggnärnndens 
delegeringsordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast 
efterföljande möte. 

Beslutsunderlag 

• Bostadsanpassning: DBA §§ 21 - 23 

• Bygglov, startbesked, slutbesked, adressärenden (lägenhetsnummer, belägen
hetsadresser), fastighetsbildningsärenden, namnsättning på platser, gator och 
vägar samt ordförandebeslut: DL§§ 433 - 491 

• Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 257 - 270 

• Miljö- och byggchef: ---

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll~ Älmhults 
11.fJ kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 7 4 Information juni 2021 
Ärendenummer MOB 2021/10 

Sammanfattning av ärendet 

1. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej utbetalda (se 
bilaga). 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll [Ij] Älmhults 
l9l kommun 2021-06-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 75 Meddelande 2021 
Ärendenummer MOB 2021/9 

Sammanfattning av ärendet 

1. Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens för bostadshus 
på fastigheten Göteryds-Sjuhult 1: 19 vid sjön Römningen. 
Dnr. M-2021-344 

2. Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens för fyra nya 
tomter med avlopp på fastigheten Vägla 1 :23 vid Väglasjön. 
Dnr M-2021-356 

3. Länsstyrelsen beslutar om arkeologisk förundersökning inför byggnation av 
maskinhall på fastigheten B järnhult 1 :20 
Dnr. M-2021-11 

4. Åklagarmyndigheten beslutar att Ikea Industry Älmhult AB ska betala företagsbot 
med 50000 kr med motiveringen det inte har gjorts vad som skäligen kunnat krävas 
för att förebygga brottsligheten. 
Dnr. M-2021-347 

5. Mark- och miljödomstolen beslutar avskriva målet gällande utdömande av vite 
avseende fastigheten Osnaköp 2:44. 
Dnr. M-2018-76 

Justerandes signaturer 

Ordförande UtdragsbestyrkandeSekreterare 
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