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Någon av de kommunrapporter som du finner på länken: 
 
https://www.dropbox.com/sh/s6r30fowgbobxcg/AABNvaX6QYKqbkayFiMEtAQka?dl=0 
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Förslag till valbar litteratur utöver de som finns i listan ovan: 
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