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Tid och plats
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2020-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.40.
Enligt till protokollet fogad närvarolista.
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Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare.
Stefan Christensson, kommunchef.
Anders Balle, VD Frode Laursen AB, § 2.
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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2020-01-27
Omröstningar
Ordinarie ledamöter

Närvaro

§
Ja

Eskilandersson Mikael, SD
Nilsson Per-Uno, M
Olsson Christer, S
Nilsson Morgan, SD
Strömberg Jon, M
Björk Pontus, C
Bjertner Thomas, S
Bengtsson Niclas, SD
Eskilandersson Anneli, SD
Larsson Christian, M
Danielsson Gunilla, S
Engelbrekt Daniel, KD
Bengtsson Michael, SD
Nirvén Mattias, M
Nilsson Tomas, C
Josefsson Matti, SD
Silfvergren Arne, S
Nilsson Henrik, M
Bengtsson May, SD
Håkansson Tommy, S
Edvardsson Gunnar, KD
Anderberg Lennart, SD
Lindahl Theresa, M
Kronnäs Veronika, MP
Rosenqvist Tommy, SD
Svensson Ingmar, S
Rosenlöf Therese, C
Björk Lisa, SD
Linderos Henrik, M
Unosson Christer, KD
Svensson Leif, S
Burchardt Sven, SD
Jönsson Annika, M
Svensson Stefan, SD
Carlsson Patric, S
Hammar Henrik, M
Håkansson Magnus, KD
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Tyst minut för hedrande av offren vid Auschwitz - 75 år sedan
befrielsen
KF §2
Information från företaget Frode Laursen AB
KF §3
Markanvisningsavtal - Tomtmark berörande delar av
fastigheterna Fagerhult 1:69 och Killhult 3:49 - Frode Laursen
AB
KF §4
Överlåtelse - Del av Örkelljunga 156:1, tomtplats inom Norra
industriområdet - D. Andersson Transport AB
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KF §1 KLK.2020.39

00

Tyst minut för hedrande av offren vid Auschwitz - 75 år
sedan befrielsen
Under måndagen den 27 januari hedrades Förintelsens offer i
Auschwitz, på dagen 75 år efter att lägret befriades. Överlevare
från hela världen fanns med vid minnesceremonin.
Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun håller en tyst
minut för att hedra offren och uppmärksamma befrielsen av
förintelselägret Auschwitz.
____________
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KF §2 KLK.2019.576

03

Information från företaget Frode Laursen AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga dagens information från
Anders Balle till handlingarna och hälsar företaget Frode Laursen
AB välkommen till Örkelljunga kommun.
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Balle, Verkställande Direktör i moderbolaget Frode Laursen
AB, presenterar företaget och dess etablering i Skånes Fagerhult.
Företaget beräknar på sikt att kunna skapa ett hundratal arbetstillfällen
till Skånes Fagerhult.
Anders Balle informerar därefter om sig själv, företaget och
etableringen i Skånes Fagerhult.
Kommunfullmäktiges ordförande Magnus Håkansson hälsar företaget
välkommen till Örkelljunga kommun och överlämnar
Örkelljungaboken till Anders Balle som ett tack för dagens
presentation.
Bakgrund - Frode Laursen AB
Frode Laursen AB är ett familjeägt Nordiskt företag sen 1948.
Företaget har funnits i Sverige, Göteborg, sedan 2005. Företaget finns
även i Åstorp, Angered och Lerum och har transporter för stora företag
inom dagligvaror samt återvinningstransporter. Företaget har 2000
medarbetare, 700 lastbilar och omsätter 3,5 miljarder kronor. I Sverige
har företaget 400 anställda samt 32 lastbilar.
Frode Larsen är en av Nordens snabbast växande leverantörer av
enstoppslogistik inom de fem segmenten: Råvaror, livsmedel,
byggprodukter, återvinning och distribution av farligt gods. Deras
främsta marknadsområde är Norden i kombination med transport till
och från kontinenten.
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Nyckeln till Frode Laursens framgång är fokus. De fokuserar på
utvalda sektorer, på utveckling av kunskap, på informationsteknologi,
processer och anställda. Och först och främst fokuserar de på sina
kunder.
Verksamheten bygger på 3 PL lösning - transporter från fabrik till
lagerhotell till butik.
Frode Laursen är ett värdedrivet företag med tyngdpunkt och prioritet
på ordentlighet, respekt och utveckling.
Frode Laursen har åtta värdegrunder:
Till för kunden
·
Tar ansvar
·
Håller avtal de ingått
·
Utgår från fakta
·
Kan ständigt bli bättre
·
Trevlig umgängeston
·
Använder resurser på förnuftigt sätt
·
Samarbetar och jobbar i team
·
I framtiden kommer fokus också att vara nyckelordet för Frode Laursen
i målet att bli ledande i Norden. Synlighet, ökad försäljning och
kraftfullt varumärke utgör nyckelord för deras produkt. Tillsammans
skapar de sin framgång!
___________
Expedieras till:
Anders Balle, Frode Laursen AB
Krister Persson
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KF §3 KLK.2019.499

253

Markanvisningsavtal - Tomtmark berörande delar av
fastigheterna Fagerhult 1:69 och Killhult 3:49 - Frode
Laursen AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt godkänna föreslaget avtal
gällande markanvisning och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att fullfölja upprättandet samt inleda de åtgärder som
krävs för att Örkelljunga kommun ska uppfylla sina
avtalsåtaganden gentemot Frode Laursen AB.
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att
inleda process i syfte att uppnå ny detaljplan för området. I
enlighet med markanvisningsavtalet ska ett särskilt planavtal
upprättas för att lägga fast kostnadsansvaret för exploatören.
Beskrivning av ärendet
Bolaget Frode Laursen AB har kommit in med begäran om att få
förvärva tomtmark inom industriområdet belägen vid E4:an vid Skånes
Fagerhult. Begäran avser ett markområde som omfattar 139 500 m2
utgörande en del av den resurs kommunen har på orten för
verksamhetsetableringar.
Nuvarande förutsättningar stödjer inte de behov bolaget har och är
beredda att tillträda;
- Gällande detaljplan medger inte fullt ut önskat tomtbehov
- Området ligger i oförädlat råmarksskick.
- Fastighetsindelningen stämmer inte med önskat tomtobjekt
För att uppnå det objekt som bolaget är villigt att fullfölja till köp krävs
det att olika åtgärder genomförs. Det kan uppnås genom att parterna
tecknar ett markanvisningsavtal där fördelning av ansvar och kostnader
för åtgärderna överenskoms med den tydliga målsättningen att uppnå
ett köpklart objekt.
Förslag till markanvisningsavtal har tagits fram i dialog med bolaget.
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Christian Larsson, M, Gunnar Edvardsson, KD, Thomas Bjertner, S,
Niclas Bengtsson, SD, och Tomas Nilsson, C, yrkar enhälligt bifall till
kommunstyrelsens förslag, vilket godkännes.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-08 - KS § 10
Tjänsteskrivelse
Förslag- Markanvisningsavtal
____________
Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Anders Balle, Frode Laursen AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Krister Persson
Stefan Christensson
Christian Larsson
Katja Berg
Gunnar Edvardsson
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KF §4 KLK.2019.535

253

Överlåtelse - Del av Örkelljunga 156:1, tomtplats inom
Norra industriområdet - D. Andersson Transport AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att till D. Andersson
Transport AB försälja del av Örkelljunga 156:1, tomtplats inom
Norra Industriområdet i enlighet med upprättat förslag till
köpekontrakt.
Bakgrund
Bolaget D. Andersson Transport AB har genom skrivelse samt vid
möten begärt att få förvärva tomtplats belägen inom Norra
Industriområdet.
Avsikten är att genom tomtförvärvet utveckla den åkeriverksamhet
bolaget bedriver. Bolaget har redan sitt säte i Örkelljunga kommun,
men saknar egen tomt för sin verksamhet i kommunen. Bolagets
bedömning är att med en fast etablering finns det tydlig potential att
utvecklas och växa i sin bransch.
I sin skrivelse anger bolaget att de behöver en tomt som omfattar 6000
m2 utplanad mark med utrymme för en byggnad om 500 - 600 m2 för
lager och kontor. Bolaget har fått ta del av köpeförslag och har gett
klartecken för sin del att gå vidare i processen.
Tomtplatsen ligger inom område som är detaljplanlagt för
industriändamål och den avsedda användningen är förenlig med
ändamålet. Den utgör för närvarande en del av kommunens fastighet
Örkelljunga 156:1 och behöver därmed avskiljas till en egen fastighet.
Köparen åtar sig enligt köpeförslaget att betala fasthetsbildningskostnader.
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Området har ett skick som utgörs av grundterrasserad tomtmark. Det
finns en delvis anlagd lösning för utfartsväg och ledningar i det
allmänna VA-nätet framdragna till preliminärt läge. Försäljningen av
tomtmark medför därmed ett behov av att anvisa anslutningar för dessa
ändamål. Kommunen behöver därför snarast möjligt starta upp åtgärder
som avser byggande av väg och anläggande av VA-lösningar.
Det grundläggande försäljningspriset om 50 kr/m2 är det som sedan
tidigare är beslutat tillämpas för området. För att uppnå en lämplig
tomtindelning, med hänsyn till detaljplanens utformning, behöver även
släntmark ingå som en del av tomtobjektet. Det medför att tomten totalt
omfattar cirka 7000 m2 ungefärligt fördelat med 6000 m2 plan yta och
1000 m2 slänt. Med hänsyn till att släntmarken inte kan bebyggas sätts
priset till 25 kr/m2 för just den delen. Sammantaget ger det i så fall en
köpeskilling på 325 000 kr.
Förslag till beslut från mark- och exploateringsingenjören
D. Andersson Transport AB erbjuds att förvärva del av Örkelljunga
156:1 i enlighet med förslag till köpekontrakt.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Niclas Bengtsson, SD, Christian Larsson, M, Henrik Nilsson, M,
Pontus Björk, C, yrkar enhälligt bifall till kommunstyrelsens förslag,
vilket godkännes.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-08 - KS § 11
Tjänsteskrivelse
Skrivelse- Önskemål om förvärv
Förslag- Köpekontrakt (rev. 2019-11-20)
Karta över området
____________
Expedieras till:
D. Andersson transport AB
Mikael Strömbäck
Samhällsbyggnadsnämnden
Krister Persson
Stefan Christensson
Christian Larsson
Katja Berg
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KF §5 KLK.2019.518

356

Ny Renhållningstaxa och Renhållningsordning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun beslutar godkänna
förslagen till ny renhållningstaxa samt Renhållningsordning:
Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga
kommuner. Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna
Klippan och Perstorp fattar ett likalydande beslut.
Bakgrund
Nårab presenterar förslag till ny Renhållningstaxa 2020 och reviderad
Renhållningsordning 2020.
Nyheter i renhållningstaxan 2020 gällande insamling av kärlavfall
Kärlbyte inom 7 kalenderdagar – tidigare 14 dagar.
Kärlen ska stå ute för tömning kl 06:00 (entreprenör får köra från kl
07:00 fortsatt om inte annat avtalats).
Trädgårdskärl töms med sidlastare och andra anvisningar i
renhållningsordningen med uppställningen etc.
Lillbeda som bara fanns i Örkelljunga tas bort och ersätts med Beda.
Obligatorisk matavfallsutsortering – medför att Klippan och Perstorp
kan som minst ha ”Delat mat och restavfallskärl” (enbart 370 liters
kärl) , osorterat villa/fritid borttaget.
Gleshämtning enbart 190 liters kärl (tidigare även 100 liters kärl, men
linjen som sattes i kärlen följdes inte/försvann så de använde det som
190 liters kärl).
Gemensamma kärl – enbart 2 fastigheter som kan dela på en
uppsättning.
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Fritidsabonnemangen budar sina hämtningar vintertid (3st /kärl) och
töms efter budning nästa gång bilen kör sin ordinarie runda i området.
De kärl som inte tömts under vintern töms av på våren per automatik.
Säsongsabonnemang för verksamheter 15 tömningar v 12-41 för
campingplatser etc som idag avslutar och påbörjar tjänster kärl för kärl
och startar upp inför säsong och avslutar efter säsong, vilket är mycket
administrativt arbete.
Nyheter i renhållningstaxan gällande slamtömning
Slamtömning nya budade tjänster omgående vardagar (tas samma dag
om beställd innan 15 annars nästa vardag) och omgående helg/kväll
(Ohlssons jourtömning om det är akut och man inte kan vänta).
Taxa för stora brunnar (över 16 kbm) med timdebitering och pris per
ton slam.
I övrigt finns ytterligare nyheter i renhållningstaxan, administrativa
regler samt i renhållningsordningen.
Förändrad lagstiftning påverkar renhållningstaxan från 2021 och
framåt
Förutsättningarna för taxesättningen kommer att förändras avsevärt
från och med den 1 januari 2021 då nya regler för producentansvar för
förpackningar och returpapper börjar gälla (SFS 2018:1462 och SFS
2018:1463).
De nya reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar
och returpapper blir tillståndspliktig. Reglerna anger även att
kommunerna då inte längre kan samla in förpackningsavfall och
returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt
insamlingssystem (TIS). Kommunerna kommer att fortsätta att vara
ansvariga för insamlingen av matavfall och restavfall.
Det är respektive kommun som ska ta ställning till om den ska utföra
insamling av förpackningar och returpapper på uppdrag av ett
tillståndspliktigt insamlingssystem och då måste det göras en
överenskommelse om vilka ekonomiska förutsättningar med mera som
ska gälla i respektive kommun.
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Utgångspunkten är att det är producenterna som ska bekosta
insamlingen och behandlingen av förpackningar och returpapper. Det är
dock tydligt i de diskussioner som förts med bland annat FTI
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen) att de inte kommer att vilja
bekosta bostadsnära insamling av alla fraktioner utan enbart av plast,
papper och metall. För övriga fraktioner (ofärgat glas, färgat glas och
returpapper) vill FTI i stället etablera så kallade singelstationer.
Singelstationerna ska vara ett komplement till de Återvinningsstationer
som FTI driver sedan tidigare. Sannolikt kommer även andra aktörer än
FTI ansöka om tillstånd för insamling av förpackningar
och returpapper.
Senast den 31 mars 2020 måste de aktörer som vill driva ett
tillståndspliktigt insamlingssystem söka tillstånd för detta hos
Naturvårdsverket. Beslut om tillstånd avses lämnas under senhösten
2020. Därefter ska insamlingen via de nya tillståndspliktiga systemen
starta den 1 januari 2021.
Renhållningstaxan som ska gälla från den 1 januari 2021 är beroende
av hur det blir med insamlingen av förpackningar och returpapper i
Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner.
Kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp och Örkelljunga föreslås
godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till kommunchef
Stefan Christensson att göra en utredning i ärendet. Utredningen
ska presenteras i arbetsutskottet senast 2019-12-18.
Stefan Christensson har därefter lämnat information om Nårabs resultat
och balansräkningar.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-08 - KS § 9
Renhållningstaxa 2020 gällande insamling av kärlavfall
Renhållningstaxa 2020 - Nårab
Renhållningsföreskrifter 2020 - Nårab - Förslag from 2020-01-01
Abonnemangsförteckning slam 2020 års taxa
Abonnemangsförteckning kärl 2020 års taxa
Stefan Christensson NÅRAB.pdf
NÅRAB Resultaträkning.pdf
NÅRAB Balansräkning.pdf
____________
Expedieras till:
NÅRAB AB
Klippans kommun
Perstorps kommun
Stefan Christensson
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KF §6 KLK.2019.557

189

Örkelljunga kommuns Krisberedskap 2020-2023 samt
reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Örkelljunga kommuns
krisberedskap 2020-2023 och Krisledningsplan inför och vid
allvarlig samhällsstörning. Kommunfullmäktige upphäver därmed
sitt tidigare beslut 2015-08-24, § 91, reviderat av kommunstyrelsen
2016-12-07, § 210.
Kommunfullmäktige beslutar även att anta Reglemente för
Krisledningsnämnden vid extra ordinär händelse samt
Kommunstyrelsen under höjd beredskap 2020-2023.
Kommunfullmäktige upphäver därmed sitt tidigare beslut
2015-08-24, § 93.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen att bemyndiga
kommunchefen att fastställa instruktioner, standardrutiner m.m.
kopplade till Krisledningsplan inför och vid allvarlig
samhällsstörning.
Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid en extraordinär händelse i fredstid och under höjd beredskap
ska kommunen förbereda sig inför och ha en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras.
Kommunen är skyldig att inrätta en krisledningsnämnd. Under en
extraordinär händelse kan denna nämnd överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning.
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Enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan
regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Under högsta
beredskap ingår all samhällsverksamhet i begreppet totalförsvar.
Kommunen har i ett sådant läge samma skyldigheter som vid
extraordinära händelser i fredstid med skillnaden att det då är
kommunstyrelsen som ansvarar för ledningen av den del av det civila
försvar som kommunen ska bedriva.
Dokumentet beskriver också Örkelljunga kommuns systematiska
säkerhetsarbete vad avser krisberedskap. Till krisledningsplanen är
knutet ett antal instruktioner standardrutiner m.m. Beslut att fastställa
dessa, samt över tid revidera t.ex. bemanning, föreslås lämnas i
uppdrag till kommunchefen.
Förslag till beslut från kommunchef Stefan Christensson
att anta Örkelljunga kommuns krisberedskap 2020-2023 och
·
Krisledningsplan inför och vid allvarlig samhällsstörning
att anta Reglemente för Krisledningsnämnden vid extra ordinär
·
händelse samt Kommunstyrelsen under höjd beredskap 20202023.
att bemyndiga kommunchefen att fastställa instruktioner,
·
standardrutiner m.m. kopplade till Krisledningsplan inför och
vid allvarlig samhällsstörning.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-08 - KS § 6
Örkelljunga kommuns krisberedskap tjänsteskrivelse.pdf
Örkelljunga kommuns Krisberedskap 2020-2023.pdf
Reglemente för krisledningsnämnden vid extra ordinär händelse samt
kommunstyrelsen under höjd beredskap.pdf
____________
Expedieras handlingarna till:
Kenney Pihl
Stefan Christensson
Nämnderna
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KF §7 KLKP.2019.35

021

Revidering av Beloppsbilaga i Bestämmelser om
ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av
beloppsbilagan i Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun 2019-2022.
Förslag till beslut
Personalchef Staffan Roos föreslår kommunstyrelsen godkänna de
reviderade ersättningarna i Beloppsbilaga till Bestämmelser om
ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2019-2022.
Motivering till beslut
I Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga
kommun 2019-2022, framgår under Årsarvode m m (beloppsbilagan)
att ersättningarna ska revideras årligen vid förändring av
inkomstbasbeloppet. SCB har räknat fram Inkomstbasbeloppet för 2020
till 66 800 kr, det vill säga en höjning med 2400 kr jämfört med 2019.
Beskrivning av ärendet
Vid förändring av inkomstbasbeloppet skall beloppsbilagan på sidan 12
(Årsarvoden m m) i Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun 2019-2022, revideras.
Inkomstbasbeloppet för 2020 är fastställt till 66 800, en höjning med
2400 kr jämfört med 2019. Beloppsbilagan är reviderad utifrån det
förändrade inkomstbasbeloppet för 2020.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mikael
Eskilandersson, SD och Henrik Nilsson, M.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-08 - KS § 14
Tjänsteskrivelse - Revidering av Beloppsbilaga i Bestämmelser om
ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2019-2022
Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun
2019-2022 rev 2019-11.pdf
____________
Expedieras inklusive bestämmelser till:
Suzana Bjelic
Carina Gustafsson
Carita Gustafsson
Staffan Roos
Nämndsekreterarna
Karin Sagnia, hemsidan
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KF §8 KLK.2019.572

00

Redovisning av motioner vars beredning inte avslutats
under 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunkansliets
redovisning av motioner vars beredning ännu inte avslutats.
Bakgrund
Föreligger inom kommunkansliet upprättad redovisning av motioner
vars beredning ännu inte avslutats.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-08 - KS § 13
Tjänsteskrivelse av motioner vars beredning inte avslutats 2019.docx
____________
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KF §9 KLK.2019.517

109

Val av Fredrik Kjellman som revisor i den kommunala
revisionen efter Leif Danielsson, S
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Fredrik Kjellman, S, till
uppdraget som revisor i Örkelljunga kommun.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beviljat Leif Danielsson, S, entledigande från
uppdraget som revisor i Örkelljunga kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-11-25 - KF §120
____________
Expedieras till:
Fredrik Kjellman
Troman
Löneenheten
Revisionen
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KF §10 KLK.2019.533

113

Andreas Johansson, C, ny ersättare för Ingela Lärkevie,
i kommunfullmäktige, m m
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga länsstyrelsens beslut om att
utse Andreas Johansson, C, som ny ersättare i
kommunfullmäktige, efter Ingela Lärkevie, C, till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslut 200113 201-192-20 Andreas Johansson.pdf
____________
Expedieras till:
Troman
Carina Gustafsson
Helen Karlsson
Andreas Johansson
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KF §11 KLK.2020.27

102

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige - Bill Schölin
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bill Schölins, SD,
anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att insända fullmäktiges beslut till
länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Bakgrund
Bill Schölin, SD, anhåller om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige p g a avflyttning från kommunen.
Beslutsunderlag
Avsägelse Bill Schölin.pdf
Länsstyrelsen Bill Schölin.pdf
____________
Expedieras till:
Länsstyrelsen
Bill Schölin
Troman
Löneenheten

