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§ 24 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anne Wilks utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 25 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet. 

_____ 
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§ 26 Dnr 2012/000447 -750 

Förordnande att besluta om omedelbart omhänder-
tagande med mera enligt LVU och LVM i brådskande 
ärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt Lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM) kan delegeras till utskott men inte till en-

skild tjänsteman eller politiker. Däremot kan den nämnd som har att besluta i 

dessa frågor särskilt förordna någon eller några ledamöter i nämnden att fatta 

sådana beslut i brådskande ärenden. Dessutom har nämndens ordförande 

direkt i lagen fått rätt att fatta sådana beslut i brådskande ärenden. 

För att inte onödiga fördröjningar ska inträffa i akuta situationer behöver 

ytterligare personer förordnas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 172/2012 

Överväganden 

Idag har endast kommunstyrelsens ordförande genom den befogenhet som 

ges direkt i lag möjlighet att fatta beslut om omedelbart omhändertagande 

enligt LVU och LVM i brådskande ärenden. Med brådskande ärenden avses 

akuta situationer då nämndens eller sociala utskottets sammanträde inte kan 

inväntas eller då det inte finns tid att sammankalla sociala utskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förutom kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson förordnas 

ledamöterna Hans Sabelström, Eva Folkesdotter-Paradis och Sven 

Stensson att var för sig fatta beslut i brådskande ärenden i följande fall. 

Beslut om: 

- omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § och LVM 13 §. 

- var och hur vården ska ordnas enligt LVU 11 § 1, 2 st. 

- begäran om biträde av polis enligt LVU 43 § 2 pkt. 

2. Kommunstyrelsens § 172/2012 upphävs. 

_____ 
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Expedieras till: 

Sektionschef för M-verksamheten 

Verksamhetsområdeschef för IFO 

Hans Sabelström 

Eva Folkesdotter-Paradis 

Sven Stensson 

För kännedom: 

IFO 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Henrik Yngvesson 
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§ 27 Dnr 2011/000517 -303 

Implementering och tidplan för VA-plan 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ansökte 2011-03-31 om LOVA bidrag för att arbeta 

med en VA-plan, och blev beviljade upp till 750 000 kr i bidrag för att ta 

fram en kommunövergripande plan under åren 2011-2013. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 att en VA-plan skulle tas fram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 7 januari 2014 

VA-plan inklusive bilagor, daterad 7 januari 2014 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 21 januari 2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna utförandet av implementeringen och tidplanen för VA-plan. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 28 Dnr 2014/000005 -344 

VA-Plan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

VA-planen ska ingå som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och ingår 

därmed i en planprocess vilket innebär samråd med allmänheten. VA-planen 

ingår i samrådet för översiktsplanen och kommer att ske tillsammans med 

Plan- och byggnadsverksamheten. 

Håkan Lagesson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 7 januari 2014 

VA-plan inklusive bilagor, daterad 7 januari 2014 

Samhällsbyggandsutskottets förslag till beslut den 21 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. De 2014-01-07 upprättade handlingarna godkänns för samråd och 

samrådstiden ska vara åtta veckor. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 
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§ 29 Dnr 2014/000017 -010 

Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-20 § 12 att uppdra 

tillmiljö- och byggnadsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen inleda 

revidering av översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas 

som ingår i översiktsplanen. 

Enligt Plan- och bygglagen skall översiktsplanen aktualitets prövas av 

fullmäktige vart 4:e år dvs. en gång varje mandatperiod. Gällande 

översiktsplan för Mörbylånga kommun är från 2007. 

Anton Svensson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 7 januari 2014 

Reviderad översiktsplan, upprättad den 11 februari 2014 

Samhällsbyggandsutskottets förslag till beslut den 21 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. De 2014-02-11 upprättade handlingar godkänns för samråd och 

samrådstiden ska vara åtta veckor. 

_____ 
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Plan och byggverksamheten 

För kännedom: 
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§ 30 Dnr 2012/000597 -214 (12/1241) 

Mörbylånga 11:68 m fl - Antagande av detaljplan 
Sökanden Ecodom AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2012-10-24 om att ändra en del av detaljplanen för 

Mörbylånga 11:27, Norra viken. 

Syftet med detaljplanen är att ge Mörbylånga möjlighet till en 

tätortsutveckling med bostäder i form av friliggande villor på egna 

fastigheter. Utvecklingen sker så att köpingens rutnätsplan kan anas och att 

breda siktlinjer ner mot Kalmarsund lämnas fria.  

Enligt beslut, daterat 2009-03-18 antas ett genomförande av planen inte 

medföra betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 7 januari 2014 

Särskilt utlåtande, daterad 2013-02-11 

Plankarta, upprättad 2013-08-06, reviderad 2013-11-14,  

redaktionellt ändrad 2014-02-11 

Illustration, upprättad 2013-08-06, reviderad 2013-11-14 

Planbeskrivning, upprättad 2013-08-06, reviderad 2013-11-14 

Samhällsbyggandsutskottets förslag till beslut den 212 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den 2013-02-11 upprättade särskilt utlåtande över inkomna synpunkter 

godkänns som sin egen. 

2. Det 2013-08-06  upprättade, 2013-11-14 reviderade och 2014-02-11 

redaktionellt ändrade planförslaget antas i enlighet med PBL (Plan- och 

bygglagen) 5 kap 27 §. 

_____ 
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Expedieras till: 

Plan och byggverksamheten 

Ecodom AB, c/o Fortner AB, Södra Långgatan 18, 392 32 Kalmar 

Willa Nordic Richard Nord, Bäckgatan 5, 570 02 Stockaryd 
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§ 31 Dnr 2012/000535 -214 (11/436) 

Färjestaden X - Antagande av detaljplan. Sökanden X 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2011-04-19 om ändring av detaljplan för fastigheten 

Färjestaden X.  

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Färjestaden i form av radhus-

bebyggelse i högst två plan. 

Enligt beslut, daterat 2013-06-17 bedöms planen ej medföra någon 

betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-01-07 

Särskilt utlåtande II, daterad 2013-02-11 

Plankarta, upprättad 2012-10-23, reviderad 2013-11-14 

Planbeskrivning, upprättad 2012-10-23, reviderad 2013-11-14 

Genomförandebeskrivning, upprättad 2012-10-23, reviderad 2013-11-14 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 21 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den 2013-02-11 upprättade särskilt utlåtande II över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen. 

2. Det 2012-10-23  upprättade och 2013-11-14 reviderade planförslaget 

antas i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 27 §. 

Jäv 

Inger Bergman anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

_____ 
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Plan och byggverksamheten 
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§ 32 Dnr 2013/000830 -107 

Struktur för forskning och utveckling i Kalmar län efter 
2013 - "Kompass - Kommunal praktisk samverkan 
socialtjänst Kalmar län" 

Vid årsskiftet 2012/13 sa samtliga länets kommuner upp avtalet med Fokus 

Kalmar län. Regionförbundet fick i uppdrag att leda en gemensam utveck-

lingsprocess kring framtidens FoU med länets social- och omsorgschefer. 

Resultatet av processen är att samtliga kommuner i länet är eniga om att det 

även i framtiden ska finnas samverkan kring FoU i länet med en styrgrupp 

bestående av samtliga social- och omsorgschefer i länet samt en representant 

från Regionförbundet. Den gemensamma forskningen och utvecklingen i 

Kalmar län föreslås benämnas ”Kompass – Kommunal praktisk samverkan 

socialtjänst Kalmar län”. 

Anna Lindquist föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 20 januari 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 29 januari 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun ingår i den gemensamma forskningen och 

utvecklingen i Kalmar län kallat Kompass. 

2. Mörbylånga kommun avsätter pengar på samma nivå som tidigare, 

296 000 kronor/år 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anna Lindquist 

Ann-Katrin Ståhl 
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§ 33 Dnr 2013/000207 -700 

Program för omsorg och vård till personer med 
demenssjukdom i Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att länets 12 kommunstyrelser och landstingsstyrelsen våren 

2010 gjorde ett gemensamt yttrande till Socialstyrelsen om de preliminära 

nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom togs beslut 

om: 

”Att uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans med 

socialchefer/omsorgs-chefer i länets kommuner initiera utformningen av ett 

gemensamt vård- och omsorgsprogram för demenssjukdom i Kalmar län och 

en modell med mått och indikationer för kvalitetssäkring/uppföljning av vård 

och omsorg inom demens-området. Att resultatet av kvalitetssäkringen ska 

redovisas till respektive styrelse kontinuerligt.” 

”Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar 

län” är ett mål och utvecklingsprogram. Det är ett konkret program som visar 

på vad olika professioner i omsorg och vård ska ta ansvar för. Programmet är 

färdigställt och presenterades på ett seminarium den 7 december 2012 för 

beslutsfattare i länet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 19 december 2013. 

Landstinget i Kalmar län den 7 maj 2013. 

Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar 

län. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 29 januari 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. ”Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i 

Kalmar län” daterat november 2012 ska gälla som mål- och 

utvecklingsprogram för omsorg och vård till personer med 

demenssjukdom. 

2. Bilda arbetsgrupp/er lokalt med representanter från landsting och 

kommun. 
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3. En länsövergripande grupp med forskare och praktiker bildas som får 

uppdraget att kvalitetssäkra programmet. 

4. Styrelsen årligen får en rapport om hur genomförandet av programmet 

fortskrider. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anita Rosell 

För kännedom: 
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§ 34 Dnr 2013/000707 -859 

Förslag om inrättande av arbetsstipendier för 
kulturarbetande i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturrådet föreslår kommunen att inrätta två årliga arbetsstipendier om 

vardera 30 000 kronor med syftet att uppmuntra våra egna konstnärer och 

kulturarbetare. 

Beslutsunderlag 

Kulturrådets förslag den 10 september 2013 

Tjänsteskrivelse den 17 januari 2014 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 30 januari 2014 

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S), Elisabeth Cima-Kvarneke (V) och Anne 

Wilks (MP) yrkar bifall till förslaget om inrättande av arbetsstipendier för 

kulturarbetande i Mörbylånga kommun från och med 2015 och att ärendet 

skickas till budgetberedningen för år 2015.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Margaretha Lööf-Johansons 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag 

Nej-röst för Margaretha Lööf-Johansons yrkande. 

Omröstningsresultat 

9 ja-röster och 6 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse den 17 januari 2014. 

_____ 
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Expedieras till: 

Kulturrådet 

För kännedom: 

Kultur- och näringslivssektorn 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M) Inger Bergman (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C) Birgit Åhlund (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   
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Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S) Bo Blad (S)  X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 35 Dnr 2013/000858 -854 

Komplettering av ansökan om medfinansiering - 
Stiftelsen Kastlösa Skola 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelse Kastlösa skola har för avsikt att byta värmesystemet i gamla skolan 

som ägs av föreningen. Nuvarande värmesystem är olja, man har för avsikt 

att byta detta till bergvärme eller luft/vatten. 

Föreningen förbereder en ansöka om bidrag från Boverket till upprustning av 

allmänna lokaler. Boverkets regler innebär att föreningen själva ska stå för 

20 % av kostnaden, kommunen bidrar med 30 % då kan eventuellt Boverket 

stå för 50 % av kostnaden efter beslut. 

Sista ansökningsdatum för nästa ansökningstillfälle är den 31 december 

2013. Beslut kommer att tas av Boverket under maj månad 2014. 

Föreningen önskar få två årliga driftsbidrag i förskott den dag när arbetet ska 

betalas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 20 november 2013 

Tjänsteskrivelse den 20 november 2013 

Kommunledningsutskottets § 52/2013 

Komplettering den 7 januari 2014 

Tjänsteskrivelse den 16 januari 2014 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 30 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förskottera föreningens årliga driftsbidrag som för närvarande ligger på 

52 900 kr i två år samt del av bidraget för tredje året efter avrop och 

ekonomisk redovisning av projektet. Den sammanlagda summan som 

förskotteras är 141 375 kronor. 

_____ 
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§ 36 Dnr 2013/000860 -823 

Svar på Medborgarförslag - Löparslinga i Algutsrum 
gärna bredvid fotbollsplanen 

Sammanfattning av ärendet 

Josefina Bäck med flera har kommit in med förslag på en löparslinga i 

närheten av fotbollsplanen Enbacka i Algutsrum.Förhoppningen är att flera 

ska ha möjlighet att motionera och värma upp innan fotbollen, i nuläget är 

det långt till närmaste upplysta och terränganpassade löparslinga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 20 november 2013 

Kommunfullmäktiges § 197/2013 

Tjänsteskrivelse den 23 december 2013 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 30 januari 2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att det redan 

i dagsläget är på gång att tillskapas en löparslinga i Algutsrum i 

anslutning till Algutsrum IF:s anläggning Enbacka. 

_____ 
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§ 37 Dnr 2013/000505 -253 

Köpekontrakt - Björnhovda 25:410 och 25:411 

Sammanfattning av ärendet 

Köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer till Undringens 

förskola AB. 

Bengt Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Undringens ansökan den 25 juni 2013 

Köpekontrakt daterat den 20 januari 2014 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 30 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna köpekontrakt daterat den 20 januari 2014. 

2. Behörig firmatecknare för kommunen undertecknar köpekontraktet. 

_____ 
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§ 38 Dnr 2014/000074 -170 

Taxor inom räddningstjänsten att gälla från och med 
den 26 februari 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett viktigt 

klargörande kring vilket organ som ska besluta om en taxa för 

livsmedelskontroll, när verksamheten har överlämnats till ett 

kommunalförbund. 

HDF har slagit fast att det är de ingående medlemskommunerna, inte 

kommunalförbundet, som ska fatta beslut om taxan för verksamhet som 

grundas på bemyndigande till en kommun i lag och förordning. 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse den 22 januari 2014 med bilagor 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 30 januari 2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fastställa avgift för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 

om brandfarliga och explosiva varor (bilaga 1). 

2. Fastställa avgift för tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och 

explosiva varor (bilaga 2). 

3. Fastställa avgift för sotning och brandskyddskontroll (bilaga 3). 

4. Avgifterna gäller från och med den 26 februari 2014. 

_____ 
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§ 39 Dnr 2014/000074 -170 

Taxor inom räddningstjänsten - retroaktivt 

Sammanfattning av ärendet 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett viktigt 

klargörande kring vilket organ som ska besluta om en taxa för 

livsmedelskontroll, när verksamheten har överlämnats till ett 

kommunalförbund. 

HDF har slagit fast att det är de ingående medlemskommunerna, inte 

kommunalförbundet, som ska fatta beslut om taxan för verksamhet som 

grundas på bemyndigande till en kommun i lag och förordning. 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse den 22 januari 2014 med bilagor 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 30 januari 2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fastställa avgift för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 

om brandfarliga och explosiva varor (bilaga 1). 

2. Fastställa avgift för tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och 

explosiva varor (bilaga 2). 

3. Fastställa avgift för sotning och brandskyddskontroll (bilaga 3). 

4. Avgifter gäller retroaktivt den 1 januari – 25 februari 2014. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-02-11  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 2014/000075 -055 

Varuförsörjningsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågan har vid ett par tillfällen inkommit till Mörbylånga kommun om 

möjlighet att få hemsändningsbidrag för transporter i varubuss. Detta har inte 

varit möjligt enligt nu gällande varuförsörjningsplan.  Regionförbundet har 

nu meddelat att det är möjligt att betala ut bidrag till varubussar. Bidraget 

återbetalas sedan till 50% av Tillväxtverket, dock max 100 kr per 

hemsändning. Regionförbundet lyfter in frågan i den regionala serviceplan 

som beräknas vara klar under våren 2014. Hemsändningsbidraget kan 

utbetalas till varubuss verksam på landsbygden där det är mer än 12 km till 

närmaste detaljhandel.  

Beslutsunderlag 

Varuförsörjningsplan 2008-2010 

Tjänsteskrivelse den 23 januari 2014 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 30 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att revidera Varuförsörjningsplanen. 

_____ 
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§ 41 Dnr 2013/000847 -006 

Årsplan för 1:a halvåret 2014 för Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att demokratiberedningen under första 

halvåret 2014 ska inrikta sig på arbetet med ”Direktdialog med 

medborgarna”. Arbetet innebär att hitta former för fysiska direktdialoger 

med kommunens medborgare, t.ex. underrepresenterade grupper eller 

dialoger inför stora viktiga beslut.  

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens anteckningar den 8 november 2013. 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2013, § 155. 

Yttrande den 22 januari 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 30 januari 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Demokratiberedningen inriktar sitt arbeta på att hitta former för fysiska 

direktdialoger med medborgarna kring särskilda frågor enligt den andra 

punkten i beredningens förslag.  

2. Beredningens slutbetänkande ska överlämnas till fullmäktige senast den 

30 juni 2014. 

3. Beredningens uppdrag specificeras i följande direktiv: 

De särskilda frågor där beredningen ska hitta former för direktdialog 

under första halvåret 2014 är: 

- Ungdomars delaktighet i den demokratiska processen 

- Välkomnande av nya samhällsmedborgare 

- Jämställdhet 

Beredningen ska ordna tre seminarier kring dessa frågor under första 

halvåret 2014 som ett sätt att pröva/utvärdera olika former för 

direktdialog. 

Beredningen ska i sitt slutbetänkande beskriva olika former för fysiska 

direktdialoger i ovanstående frågor, samt lämna en rapport över hur 

olika former fungerat i samband med de genomförda seminarierna. 

_____ 
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§ 42 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 11 februari 2014. 

Preliminärt bokslut 

Elisabeth Wahlström föredrog preliminärt bokslut 2013. 

KKIK 

Jenny Gidö presenterade resultatet av projektet Kvalitet i Korthet (KKiK) 

_____ 
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§ 43 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll från den 21 januari 2014 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 4 februari 2014 

Sociala utskottets protokoll från den 16 oktober, 13 november, 11 december 

2013, 2 januari, 15 januari och 7 februari 2014. 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:10 till och med nr 14:13. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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