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Kl. 14.00 – 15.55 Tid 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Christer Berglund  vice ordförande 
 s Anita Bdioui   
 s Leif Nilsson   
 s Lars-Erik Nyberg tjänstgörande ersättare  
 s Martin Johansson   
 m Magnus Sjödin   
 m Per Wahlberg   
 fp Lars Persson   
 fp Annelie Luthman   
 v Habib Effati   
 v Kim G Ottosson   
 c Mats Mehlin tjänstgörande ersättare 
 kd Hans Brynielsson   
 mp Lars Hillerström   
    
Ersättare s Margareta Johansson  
 s K Lennart Andersson  
 s Bodil Hansson   
 s Agneta Eng   
 v Claes Stockhaus   
 kd Ronnie Hörnvall   
 mp Ingrid Möller   
    

Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Åke Norberg VD Utveckling Sundsvall AB, §§ 94-95 
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Protokollet omfattar §§ 94--118  
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 
Martin Johansson 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla den 17 maj 2006 betygar  
 
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Martin 
Johansson  med Magnus Sjödin som ersättare. 
 
Noteras att § 96 behandlades efter § 102. 
 
– – – –  
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Dnr  1/06  105 
 

§ 94 Presentation av Utveckling Sundsvall AB, 
FOKUSERA 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Under år 2006 kommer några av de kommunala bolagen att bjudas in 
till kommunstyrelsen. De som inbjuds att presentera bolaget och dess 
verksamhet är verkställande direktören och ordföranden i styrelsen. Till 
dagens sammanträde har därför Utveckling Sundsvall AB, FOKU-
SERA bjudits in. 

Överläggning 
Åke Norberg, verkställande direktör i Utveckling Sundsvall AB, 
FOKUSERA, redovisar bolagets verksamhet. 
 
Han berättar bl.a. om projekt som bolaget har lyckats med – UniTech i 
Matfors – och om projekt som lagts ned. Han informerar även om ett 
projekt som bolaget har tillsammans med Sundsvall Energi AB, 
Värmeklossen, som skall underlätta för fjärrvärmekunder att sköta 
kontroller m.m. 
 
Han berättar även om Clean Fuel Project Sundsvall och då särskilt om 
en pilotanläggning för FT-diesel, om kompetenscentra för forskning 
och näringsliv, om råvara och om BioFuel Region. 
 
Han besvarar därefter frågor från ledamöterna. Lars Persson (fp) frågar 
om bolaget kommer att nå ett bättre resultat än det som anges i ägar-
direktiven, nämligen bättre än –3,8 mkr. Magnus Sjödin (m) frågar om 
kostnader för en eventuell pilotanläggning i Akzos lokaler och om 
Akzo kan garantera leverans av gas. 
 
Ordföranden tackar Åke Norberg och förklarar informationen för 
avslutad. 
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Underlag för informationen 
• Punktlista från de generella ägardirektiven 
• Utdrag ur Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag i den 

del som avser Utveckling Sundsvall AB, FOKUSERA  
 
– – – –  
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Dnr 133/06 821 samt 68/05 822  
 

§ 95 Hamnarena för idrott och kultur – tillägg till 
direktiv för programarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att uppdra till programgruppen för hamnarenan för idrott och kultur 

att även studera om Äventyrsbadets etablering vid en hamnarena 
för idrott och kultur ger positiva effekter för Sundsvall. Detta 
uppdrag ska därför ingå i punkt två i direktiven för 
programarbetet; samt 

 
 

 
att projekteringen av Äventyrsbadet vid Sporthallen avbryts under 

den tid programgruppen studerar frågan om Äventyrsbadets 
lokalisering. 

 

Bakgrund 
Styrelsen för Sundsvalls Arena AB kommer på sitt styrelsemöte den 9 
maj 2006 diskutera om äventyrsbadet kan lokaliseras till inre hamnen 
och i så fall ingå i programarbetet för inre hamnen. 
 
På förslag från Sundsvalls Arena AB (dåvarande Gärdehov 
Förvaltnings AB) beslutade kommunfullmäktige i maj 2005 att ett 
äventyrsbad ska byggas i Sundsvall (se kommunfullmäktiges protokoll 
2005-05-30, § 448). Därefter har det väckts en tanke om att bygga en 
Arena för idrott och kultur i inre hamnen. På kommunstyrelsens 
sammanträde i april behandlades direktiven för ett sådant program-
arbete (se kommunstyrelsens protokoll 2006-05-10, § 83). Med 
anledning av planerna på en hamnarena i inre hamnen har styrelsen för 
Sundsvalls Arena AB diskuterat om en ändring av äventyrsbadets 
lokalisering kan ingå i programarbetet för hamnarenan. Ett förslag om 
detta har av bolaget lagts fram till finansutskottet. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2006 yrkar Magnus 
Sjödin (m) bifall till finansutskottets förslag. 
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På fråga av Ewa Back (s) om det pågående arbetet med Äventyrsbadet 
vid Sporthallen, förklarar Åke Norberg att så kallade systemhandlingar 
har arbetats fram, att arbete som specifikt bara rör badets placering vid 
Sporthallen avstannas men att påbörjat planarbete skall fortsätta.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-11 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-08, § 103 
 
– – – – 
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§ 96 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 

Vid kommunstyrelsekontoret finns i början av maj 2006: 
 

• Åtta plus-jobbare och ytterligare tre plus-jobbare är på gång. 
• Två mångfaldspraktikanter 
• En accesspraktikant 
• Elva studenter skriver C- eller D-uppsats 

 
Dessa plus-jobbare, praktikanter och studenter representeras av fem 
personer som är närvarande vid sammanträdet under denna punkt. De 
presenterar sig och berättar om de arbeten de gör vid kommunen eller 
den uppsats som är under arbete. 
 
– – – –  
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Dnr 221/06  060 
 

§ 97 Bokslut 2005 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att lägga årsredovisningen 2005 för Sundsvalls kommuns stiftelser 

till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett bokslut för Sundsvalls 
kommuns stiftelser. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-18, § 82 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-06 
• Sammanställning 2005 Sundsvalls kommuns stiftelser 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-05-15 10 
 

 
Dnr 252/06  107 
 

§ 98 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – Årsredo-
visning 2005 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 

2005; samt 
 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2005 för 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för yttrande. 
 
Stiftelsens revisorer har avgivit en revisionsberättelse och konstaterat 
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. 

Jäv 
Leif Nilsson (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-08, § 94 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-27 
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelse skrivelse 2006-04-18 med årsredo-

visning 2005 och revisionsberättelse 2005 
 
– – – – 
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Dnr 272/06  042 
 

§ 99 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa upprättad årsredovisning 2005 för Insamlings-

stiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för Insamlings-
stiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond år 2005. 
 
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så 
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska upp-
rättas och skrivas under av förvaltaren. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer upp-
rättad årsredovisning 2005, för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Natur-
skyddsfond. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-08, § 95 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-08 
• Årsredovisning 2005 Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskydds-

fond 
 
– – – – 
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Dnr 166/06  449 
 

§ 100 Sundsvalls livsmiljöbokslut 2005 samt upp-
följning av Sundsvalls Agenda 21 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i huvudsak enligt utvecklingsutskottets 
förslag  
 
att för kommunfullmäktiges godkännande överlämna 2005 års 

Livsmiljöbokslut för Sundsvall inklusive rapporten avseende 
2005 års uppföljning av kommunkoncernens arbete för hållbar 
utveckling; samt 
 
 

Kommunstyrelsen beslutar därefter för egen del 
 
att arbetet med hållbar utveckling skall integreras i kommunkoncer-

nens mål och resursplanering från 2007-01-01 och framåt genom 
att ingå i planeringsförutsättningar. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har sedan 1994 bedrivit ett systematiskt Agenda 
21-arbete och kommunen antog 1997 en lokal Agenda 21. Sundsvalls 
kommun har sedan 1991 tagit fram en årlig rapport om miljötillståndet i 
kommunen, Sundsvalls Livsmiljöbokslut. Sedan 1998 har rapporten 
kompletterats med information om kommunens folkhälsoarbete. 
Kommunkoncernens Agenda 21-arbete har sedan 1999 följts upp 
genom en årlig enkät till förvaltningarna/bolagen. 
 
Rapporterna är kommunkoncernens gemensamma rapporter för åter-
rapportering till kommunfullmäktige av Sundsvalls arbete för god miljö 
och hälsa för sundsvallsborna. Rapporterna sammanfattar och analyse-
rar hur kommunkoncernen och de stora företagen arbetar för hållbar 
utveckling i Sundsvall. 

Överläggning 
Ewa Back (s) föreslår en smärre justering av den första att-satsens 
inledning, varefter kommunstyrelsen beslutar enligt hennes förslag. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-05-15 13 
 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-04-25, § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-10, rev 2006-04-25 
• Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2005 
• Uppföljning av arbetet enligt Sundsvalls Agenda 21 avseende 

Sundsvalls kommuns verksamhet 2005 
 
– – – – 
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Dnr 121/06  007 
 

§ 101 Revisionsrapport avseende granskning av 
redovisning av fastighetskostnader 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att som svar på revisionsrapport avseende granskning av redovis-

ning av fastighetskostnader, till kommunrevisionen överlämna 
fastighetsnämndens och kommunstyrelsekontorets yttranden. 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har utfört granskning av redovisning av fastig-
hetskostnader. Resultatet av granskningen redovisas i en revisions-
rapport. Fastighetsnämnden har upprättat förslag till åtgärder med an-
ledning av revisorernas synpunkter i rapporten. Kommunstyrelse-
kontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag till åtgärder med an-
ledning av revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-08, § 93 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-27 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-03-28 
• Mitthem AB:s redovisningsprinciper 2003-08-19 
• Kommunrevisionens skrivelse 2006-02-24 
• Revisionsrapport 2006-02-20: ”Granskning av redovisning av 

fastighetskostnader” 
 
– – – – 
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Dnr 140/06  105 
 

§ 102 Ansökan om bidrag till utökad trafikering 
med Paradiesel i två bussar i tätorten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att avsätta 150 000 kronor till utökad drift med Paradiesel från fyra 

till sex bussar. Finansiering sker från de medel som kommunen 
erhöll från övriga ägare av Länstrafiken år 2003, i samband med 
att ägarnas ansvarsområden förändrades. 

Bakgrund 
Juni 2003 startade ett projekt inom kollektivtrafikenheten med att två 
bussar i tätorten började använda EcoPar som drivmedel istället för 
diesel. Från kommunen deltog Fokusera samt kollektivtrafikenheten. 
 
EcoPar är ett syntetiskt dieselbränsle som tillverkas av naturgas, men 
tanken är att det i framtiden ska tillverkas från skogsråvara och annan 
biomassa. EcoPar har testats i vanliga dieselfordon sedan januari 2001 
utan några problem. Bränslet är helt blandbart med diesel, inga modifi-
eringar av motorerna behöver göras och förbrukningen är samma som 
för diesel. EcoPar är renare än diesel, utsläppen av kväveoxider mins-
kar med upp till 8 %. Utsläppen av partiklar och miljöfarliga ämnen 
minskar med upp till 30 respektive 90 %. Utsläppen av koldioxid 
minskar med upp till 20 % vilket har en gynnsam verkan på växthus-
effekten. 
 
När Busslink övertog tätortstrafiken utökades antalet bussar som körs 
på syntetiskt diesel från två till fyra. Bränslet bytte namn från EcoPar 
till Paradiesel. Skillnaden är dessutom att Paradiesel innehåller 5 % 
biodiesel (RME). 
 
Sundsvall är medlem i BioFuel Region, som arbetar för att regionen ska 
vara marknadsledande när det gäller utvecklingen av alternativa 
bränslen, t.ex. etanol och syntetisk diesel. Det försök som pågår i 
Sundsvall med syntetiskt diesel har rönt ett mycket stort intresse från 
övriga Sverige. Det är därför viktigt att kommunen även i fortsätt-
ningen bedriver trafik och utökar trafikeringen med syntetisk diesel för 
att därigenom befästa sin ledande position när det gäller utvecklingen 
av Paradiesel, och i framtiden BioParadiesel. I dagsläget kostar Para-
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diesel ca 2,50 kr/l mer än diesel, prisskillnaden kommer dock att 
minska eftersom beslut väntas om ändrad beskattning från augusti 
2006. 
 
Arbetet med att utveckla en pilotanläggning med säte i Sundsvall fort-
går. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2006 görs inlägg av 
Annelie Luthman (fp), Christer Berglund (s), Hans Brynielsson (kd) 
och Anita Bdioui (s). 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-04-25, § 72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-10 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-02-28, § 40 
 
– – – – 
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Dnr 248/06  736 
 

§ 103 Förslag till förändring av egenavgifter vid 
färdtjänstresor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att egenavgiften för färdtjänstresor inom Sundsvalls kommun är 1,5 

gånger priset för en resa med buss i linjetrafik. Detta gäller på 
alla resor inom Sundsvall/Timrå kommuner, oavsett sträcka, för 
färdtjänstresa med taxi. För resor med specialfordon föreslås 
ingen ändring utan egenavgiften är densamma som för resa med 
buss i linjetrafik. 
 
Förändringen föreslås gälla tidigast från 2006-07-01. 

Bakgrund 
Det nya förslaget innebär att egenavgiften för färdtjänst blir 1,5 gånger 
det aktuella busspriset. Genom att ha ett enkelt system som är kopplat 
till kollektivtrafikens taxa följer egenavgiften för färdtjänst samma 
kostnadsutveckling som för biljettpriserna för bussresenärerna. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-04-25, § 73 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-05 
 
– – – – 
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Dnr 222/06  023 
 

§ 104 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att Gunwor Swenning per den 31 maj 2006 entledigas från upp-

draget att vara kommunstyrelsens personuppgiftsombud, 
 

att med verkan från och med den 1 juni 2006 till nytt personupp-
giftsombud för kommunstyrelsen utse kommunjuristen Johan 
Lindeberg; samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till Datainspektionen 
anmäla att Johan Lindeberg per den 1 juni 2006 ersätter 
Gunwor Swenning som kommunstyrelsens personuppgifts-
ombud. 

Bakgrund 
Med anledning av att kommunstyrelsens nuvarande personuppgifts-
ombud, kommunjurist Gunwor Swenning, begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag föreslås kommunstyrelsen utse kommunjurist Johan 
Lindeberg till nytt ombud. I Sundsvalls kommun har varje nämnd 
möjlighet att utse ett personuppgiftsombud. Att utse ett ombud är ett 
lämpligt sätt för den personuppgiftsansvariga nämnden att erhålla stöd 
för att tillgodose de krav som personuppgiftslagen, PuL (1998:204), 
och personuppgiftsförordningen, PuF (1998:1191), ställer och däri-
genom minska risker för felaktiga behandlingar av personuppgifter. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-18, § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-30 
 
– – – – 
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Dnr 223/06  110 
 

§ 105 Insatser för ökat valdeltagande i 2006 års val 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag såsom det 
formulerats i kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-10 
 
att överlämna valnämndens skrivelse om insatser för ökat 

valdeltagande till kultur- och fritidsnämnden för hantering och 
anvisa nämnden ett anslag på 100 000 kronor för att genomföra 
insatser för ökat valdeltagande,  
 

att anslaget finansieras av kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov,  
 

att överlämna valnämndens skrivelse för kännedom till nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, samt 
 

att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, 
samt kultur- och fritidsnämnden efter valet ska återrapportera 
de insatser som har gjorts. 

Bakgrund 
Valnämnden har i en skrivelse ställd till kommundirektören föreslagit 
att det avsätts särskilda resurser för att inför 2006 års val bedriva insat-
ser för ökat valdeltagande hos ungdomar och invandrare. 
 
Det noteras också att det till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbild-
ning och integration har inkommit en ansökan om medel till valinfor-
matörer. Det är fyra föreningar som tillsammans ansöker om 178 000 
kronor för att bedriva valinformation till vuxna invandrare. 

Överläggning 

Utdrag ur finansutskottets protokoll den 18 april 2006, § 84 
Utskottet diskuterar den ansökan om medel för valinformation som har 
inkommit till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och inte-
gration. 
 
Utskottet konstaterar att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration har egna medel för att genomföra dessa åtgärder. Där-

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-05-15 20 
 

emot bör kultur- och fritidsnämnden anvisas ett anslag på 100 000 
kronor för att genomföra liknande åtgärder riktade mot ungdomar. 
 
Utskottet diskuterar därefter kommunstyrelsekontorets förslag till be-
slut. Utskottet instämmer i kontorets förslag men anser att att-satserna 
ska förtydligas till kommunstyrelsens sammanträde. Utskottet anser 
också att nämnderna efter valet ska återredovisa de insatser som vid-
tagits för att öka valdeltagandet. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2006 yrkar Lars 
Persson (fp) avslag på de två första att-satserna som anges i 
kommunstyrelsekontorets skrivelse den 10 maj 2006. Magnus Sjödin 
(m) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i yrkandet. 
 
Ordföranden ställer beslutsförslaget som det formulerats i kommun-
styrelsekontorets skrivelse den 10 maj 2006 mot Lars Perssons m.fl. 
yrkande. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt vad som 
framgår av kontorets skrivelse. 

Reservationer 
Mot beslutet anmäls reservation av Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg 
(m), Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp) och Hans Brynielsson 
(kd) till förmån för framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-10 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-18, § 84 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2006-03-29, rev 2006-04-05 
• Valnämndens protokoll 2006-03-01, § 20 
• Valkansliets skrivelse 2006-02-16 
 
– – – – 
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Dnr 137/05  105 
 

§ 106 Rapport om Sundsvalls kommuns möjlig-
heter till utökat engagemang i Union of the 
Baltic Cities (UBC) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att kommunens engagemang inom Union of the Baltic Cities 

(UBC) gällande transportfrågor läggs på Sundsvalls hamn och 
pågående projekt inom kommunstyrelsekontoret; samt 
 

att kommunens engagemang inom UBC i ungdomsfrågor behand-
las efter det att beslut har tagits om var ansvaret för ungdoms-
demokratifrågorna ska ligga. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2005 gett kommunstyrelse-
kontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna om kommunen kan 
utöka sitt engagemang i medlemsarbetet inom Union of the Baltic 
Cities (UBC). De områden som kommunstyrelsen föreslår är trans-
portfrågor såväl på land som på Östersjön samt ungdomsdemokra-
ti/ungdomsfrågor. 
 
Sundsvalls kommun har varit medlem i UBC sedan 1991 och främst 
engagerat sig i UBC:s kommission för miljöfrågor och Agenda 21, 
kvinnonätverket samt EU-koordinatornätverket. Medlemskapet har gett 
kommunen möjlighet att under åren delta i ett antal EU-stödda projekt 
för jämställdhetsfrågor, stadsplanering och hållbara transporter. 
 
Kommunstyrelsekontoret har gjort en förfrågan till Sundsvalls hamn 
om intresse finns för att engagera sig i de frågor som miljökommissio-
nen sedan 2003 driver angående hållbar båttrafik på Östersjön. Sunds-
valls hamn har meddelat att de är positiva till att i första hand ta emot 
information från UBC som rör dessa frågor. Beträffande transportfrågor 
på land så menar kommunstyrelsekontoret att denna fråga ryms inom 
pågående engagemang inom UBC. 
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För kommunens ungdomsfrågor/ungdomsdemokrati finns ingen an-
svarig förvaltning för närvarande och bör därför behandlas vid ett 
senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-08, § 91 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-10-17, § 156 
 
– – – – 
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Dnr 204/03  012 
 

§ 107 Förslag på program och organisation för 
arbetet med ungdomars inflytande i Sunds-
vall  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottet förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att anta programmet ”Mål och metoder för ungdomars inflytande i 

Sundsvall”, 
 

att ge kultur- och fritidsnämnden ett kommunövergripande ansvar 
för att driva på och följa upp kommunens arbete enligt pro-
grammet, 
 

att ge kultur- och fritidsnämnden ansvaret för att tillsammans med 
ungdomar i Sundsvall organisera och genomföra programmets 
förslag om ungdomsfullmäktige och ungdomsråd, 
 

att kultur- och fritidsnämnden rapporterar om arbetet till kommun-
styrelsen via Livsmiljöbokslutet, 
 

att kultur- och fritidsnämnden samråder under arbetet med den före-
slagna demokratiberedningen; samt 
 

att kvarvarande medel från anslaget ungdomsdemokrati förs över 
till kultur- och fritidsnämnden. 

Bakgrund 
Kommunen har sedan 1980-talet på olika sätt sökt främja ungdomars 
inflytande i Sundsvall. Under de senaste åren, fram till halvårsskiftet 
2005, har frågan drivits inom ett särskilt projekt vid kommunstyrelse-
kontoret. Efter projekttidens slut bör uppgiften tillsammans med vunna 
erfarenheter flyttas till kommunens ordinarie organisation. Ett förslag 
är att kultur- och fritidsnämnden i fortsättningen ansvarar för att ut-
veckla ungdomars inflytande inom hela förvaltningsorganisationen. 
Eftersom uppgiften är kommunövergripande bör återkommande 
rapporter lämnas till kommunstyrelsen. 
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Programmet ”Mål och metoder för ungdomars inflytande i Sundsvall” 
har arbetats fram inom det projekt som bedrivits vid kommunstyrelse-
kontoret och föreslås vara grund för fortsatta insatser. Samverkan har 
skett med ungdomsrådet som våren 2005 har godkänt programmet. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 15 maj 2006 yrkar Annelie 
Luthman (fp) att detta ärende och det kommande ärendet under § 111, 
motion om ny modell för ungdomsrådet, skall överlämnas till 
demokratiberedningen. 
 
Per Wahlberg (m), Hans Brynielsson (kd), och Lars Hillerström (mp) 
ansluter till Annelie Luthmans yrkande. 
 
Christer Berglund (s) yrkar avslag på Annelie Luthmans yrkande och 
bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
 
Mats Mehlin (c) framför att han vill ha följande tilläggsyrkande: 

att ungdomsfullmäktige ska ha en sammansättning så att 
ungdomsorganisationer, elevråd, fritidsgårdar, idrottsföreningar 
och alla sammanslutningar där ungdomar deltar, har en 
representant. Det ska också vara möjligt för icke organiserade 
ungdomar att delta på ungdomsfullmäktige, 
 
att nämnder och bolag ska vara skyldiga att på ett tidigt stadium 
delge ungdomsfullmäktige information som rör ungdomar.  

 
Inlägg görs av Margareta Johansson (s), Bodil Hansson (s) och Ewa 
Back (s). 
 
Ordföranden förklarar att hon först kommer att ställa Annelie Luthmans 
m.fl. yrkande mot utvecklingsutskottets förslag och att hon därefter 
kommer att låta ledamöterna ta ställning till Mats Mehlins tilläggs-
yrkande. Ledamöterna godkänner denna propositionsordning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla utvecklingsutskottets 
förslag och att avslå Mats Mehlins tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen 
beslutar således enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation av Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg 
(m), Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp), Hans Brynielsson (kd) 
och Lars Hillerström (mp) samt av Mats Mehlin (c) till förmån för 
framställda yrkanden. 
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Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-08, § 70 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-10 
• Mål och metoder för ungdomars inflytande i Sundsvall, 

2005-05-24 
 
– – – – 
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Dnr 219/05  256 
 

§ 108 Begäran från Neste LPG AB om ingående av 
avtal med Sundsvalls kommun angående 
upplåtelse av tomträtt avseende fastigheten 
Korsta 8:11 – återremiss; beslutsförslag, se 
kommunstyrelsens protokoll 2006-02-13, § 28 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Ewa Back vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde 

lämnar en muntlig rapport om förd dialog med Neste LPG AB. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun beslutade den 28 november 
2005, § 538, att till kommunstyrelsen återremittera ärende angående 
begäran från Neste LPG AB (bolaget) om ingående av avtal med 
Sundsvalls kommun angående upplåtelse av tomträtt avseende fastig-
heten Korsta 8:11. Grunden för beslutet var att kommunstyrelsen skall 
undersöka om bolaget tidigare har framställt en begäran om upplåtelse 
av tomträtt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, § 610, att till 
kommunstyrelsen återremittera ärendet för förnyad dialog med Neste 
LPG AB. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 15 maj 2006 redogör Ewa 
Back (s) i korthet för det samtal som förts med Neste och att bolaget 
inte längre kräver en tomträtt utan ett arrendeavtal av viss längd, ca fem 
år. Vid samtalet med Neste deltog från kommunens sida även Reinhold 
Hellgren och Lena Österlund. Hon redogör även att samtal har förts 
med Sundsvalls Hamn AB och att från kommunens sida då deltog 
Christer Berglund, Reinhold Hellgren och Lena Österlund. Hon 
förklarar att hon kommer att lämna en utförligare rapport vid kommun-
fullmäktiges sammanträde.  
 
Inlägg görs av Annelie Luthman (fp), Lars Hillerström (mp) och Mats 
Mehlin (c).  
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Under överläggningen noteras att kommunstyrelsen förslag till beslut 
från den 13 februari 2006, § 28, alltjämt gäller (handlingarna sidan 
120). Kommunstyrelsen beslutar att Ewa Back skall lämna en muntlig 
rapport till kommunfullmäktige om begärd dialog med Neste. 
 
Lars Hillerström (mp) vill ha följande antecknat till protokollet: 
Kommunfullmäktige bör avvakta med att fatta beslut i ärendet till dess 
att det finns ett arrendeavtal mellan Neste och Sundsvalls Hamn AB. 
 
Mats Mehlin (c) förklarar att han stödjer protokollsanteckningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-02-27, § 610 
• Skrivelse 2006-02-24 från Neste LPG AB jämte bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-02-13, § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-16 med PM daterad 

2005-12-29 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-11-28, § 538 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2005-10-18, § 144 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-25 
• Avtal om anläggningsarrende daterat 1988-11-11 
• Överenskommelse och servitutsavtal daterat 1988-11-11 
• Neste LPG AB:s skrivelse 2005-10-21 
• Neste LPG AB:s skrivelse 2005-05-11 
– – – – 
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Dnr 635/05  702 
 

§ 109 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
beslut 2006-03-27, § 634, rörande revidering 
av riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att som yttrande över överklagan av kommunfullmäktiges beslut 

2006-03-27, § 634, avge av kommunstyrelsekontoret upprättat 
förslag till yttrande. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges behandlade den 27 mars 2006 förslag till föränd-
ringar i de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd enligt alko-
hollagen. Detta beslut har nu överklagats. Kommunstyrelsekontoret har 
därför tagit fram ett förslag till yttrande till Länsrätten i Västernorrland. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-08, § 100 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse till länsrätten 2006-04-26 
• Socialtjänstens yttrande över överklagan 2006-04-24 
• Riktlinjer för serveringstillstånd (fastställd av kommunfullmäktige 

2001-09-24) 
• Överklagan/Laglighetsprövning 2006-04-04 av kommunfullmäkti-

ges beslut 2006-03-27, § 634 
 
– – – – 
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Dnr 268/06  060 
 

§ 110 Begäran från Västernorrlands Idrottsförbund 
om medgivande till ändring av stadgarna för 
Guldfonden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att medge att stadgarna för Guldfonden ändras i enlighet med för-

slag från Västernorrlands Idrottsförbund på så sätt att ett tillägg 
med följande lydelse görs till p. 1: 
 
”I de fall ansökningar saknas från någon av målgrupperna 
äger Västernorrlands Idrottsförbund rätt att dela ut två stipen-
dier till samma målgrupp.” 

Bakgrund 
Guldfonden utgör en fond för utvecklingsstipendier till idrottsungdom 
inom Sundsvalls och Timrå kommun. Fonden tillskapades av Sunds-
valls kommun, Timrå kommun och SCA (i stadgarna benämnda 
stiftarna) efter de olympiska spelen 1984. Vid sidan av dessa tillsköt 
även 15 företag visst kapital till fonden. Vid årsskiftet 1984/85 uppgick 
kapitalet i fonden till 100 020,55 kr. Fonden delar årligen ut två stipen-
dier á 3 000 kr vardera till idrottsungdom. Enligt stadgarna skall lika 
fördelning ske mellan handikappidrotten och den övriga idrotten. Enligt 
uppgift från Västernorrlands Idrottsförbund kommer det ibland inte in 
några ansökningar från handikappidrotten trots påminnelser. Därför har 
styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund beslutat att göra en fram-
ställning hos Sundsvalls kommun, Timrå kommun och SCA om 
ändring av stadgarna på så sätt att båda stipendierna, för det fall an-
sökningar saknas från någon av målgrupperna, kan delas ut till en av 
målgrupperna. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens överläggning den 15 maj 2006 yrkar Lars 
Hillerström (mp) avslag på ärendet. 
 
Inlägg görs av Margareta Johansson (s) och Ewa Back (s). 
 
Kommentar lämnas av stadsjuristen. 
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Ordföranden ställer Lars Hillerströms avslagsyrkande mot 
finansutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finansutskottets förslag. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-08, § 101 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-28 
• Guldfondens stadgar, reviderad 2006-02-16 
 
– – – – 
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Dnr 457/05  030 
 

§ 111 Svar på motion (c) om ny modell för 
ungdomsrådet – återremiss  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I en motion har centerpartiet föreslagit en ny modell för ungdomsrådet. 
Anledningen är att tidigare prov med ungdomsfullmäktige och 
ungdomsråd inte varit övertygande. En ny modell bör vara att olika 
konstellationer som representerar ungdomsgrupper utser representanter 
till ungdomsfullmäktige och ev. även ungdomsrådet. 
 
Kommunstyrelsekontoret förordar istället att förslaget till program för 
ungdomars inflytande, ”Mål och metoder för ungdomars inflytande i 
Sundsvall” följs. 
 
Kommunstyrelsen behandlade motionen den 10 april 2006 och be-
slutade då att återremittera motionen till kommunstyrelsekontoret för 
att behandlas samtidigt med ärendet om Mål och metoder för ung-
domars inflytande i Sundsvall (dnr 204/03 012). 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2006 yrkar Mats 
Mehlin (c) bifall till motionen. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till motionens första att-sats. I det 
yrkandet instämmer Per Wahlberg (m), Lars Persson (fp) och Hans 
Brynielsson (kd). 
 
Med ledamöternas godkännande ställer ordföranden utvecklings-
utskottets förslag, Mats Mehlins yrkande och Lars Hillerströms m.fl. 
yrkande mot varandra. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utvecklingsutskottets förslag och därmed att avslå motionen.  
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Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation av Mats Mehlin (c) samt av Magnus 
Sjödin (m), Per Wahlberg (m), Lars Persson (fp), Annelie Luthman 
(fp), Hans Brynielsson (kd) och Lars Hillerström (mp) till förmån för 
framställda yrkanden. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-04-25, § 71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-12 
• Ta fram ny modell för ungdomsrådet. Motion (c) 2006-10-04 
 
– – – – 
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Dnr 471/05  030 
 

§ 112 Svar på enskild motion (c) om informa-
tionsavdelning på Kulturmagasinet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med tanke på de informationsinsatser som 

redan görs samt att erfarenheten visar att det inte finns tillräck-
ligt stor efterfrågan på informationsställen liknande med-
borgarkontor. 

Bakgrund 
Linnéa Kjellman, centerpartiet, har i en motion till fullmäktige före-
slagit att en informationsavdelning ska inrättas på Kulturmagasinet. 
Syftet är att det ska vara enkelt att få information om Sundsvalls 
kommuns olika verksamhetsområden. Det är motionärens önskemål att 
besökarna ska kunna välja när det gäller personliga möten, hämta 
broschyrer/foldrar eller själva söka information på Internet. 
 
I Kulturmagasinet finns redan idag stora möjligheter att få svar på 
frågor om kommunens verksamheter, att hämta broschyrer om kultur-
utbud och annat och att få hjälp med informationssökning via Internet. 
 
Erfarenheterna från bl.a. medborgarkontoren visar också att med-
borgarna i första hand efterlyser bättre tillgänglighet till den kommu-
nala verksamheten via telefon. 
 
Webben kommer också att bli platsen där medborgarna själva kan 
hämta broschyrer och foldrar om kommunens verksamhet, vilket är en 
fördel då trycka broschyrer och foldrar kostar stora summor och in-
formationen i dem fort blir gammal. 
 
Kommunstyrelsekontoret bedömer därför att de informationsinsatser 
som redan finns är tillräckliga och föreslår fullmäktige att avslå motio-
nen. 
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Överläggning 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 15 maj 2006 yrkar Mats 
Mehlin (c) bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer Mats Mehlins yrkande mot finansutskottets förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Reservation  
Mats Mehlin anmäler reservation mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-18, § 85 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2006-03-29 
• Motion (c) 2005-10-24 
 
– – – – 
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Dnr 237/05  102 
 

§ 113 Val av ny ledamot i kommunala pensionärs-
rådet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till ny ledamot i kommunala pensionärsrådet efter Kim G Ottosson 

(v) utses Claes Stockhaus (v). 

Bakgrund 
Sedan Kim G Ottosson (v) avsagt sig uppdraget beslutade kommun-
styrelsen den 7 juni 2005, att bifalla Kim G Ottossons (v) avsägelse 
från uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
 
Ledamöter i det kommunala pensionärsrådet är Martin Johansson (s), 
Kim G Ottosson (v), Ronnie Hörnvall (kd) och Lena Nordstrand-
Felländer (c). Ersättare är Jennifer Lindström (v), Marianne Nilsson 
(m) och Inger Paulsson (mp). 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2006 föreslås och 
utses Claes Stockhaus (v) till ny ledamot i kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-06-07, § 117 
 
– – – – 
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Dnr 38/06  002 
 

§ 114 Delegationsbeslut – utskotten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommun-

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 4 och 18 april 2006; samt 
 
Utvecklingsutskottet den 11 och 25 april 2006. 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-05-15 37 
 

 

Dnr 39/06  002 

§ 115 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut från den 6-13 april 2006 

som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av kommun-
styrelsens beslutanderätt. 
 

 
– – – – 
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Dnr 40/06  002 
 

§ 116 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut om ålderspension som 

fattats den 27-30 mars 2006, nr 5-8, med stöd av kommun-
styrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor. 
 

 
– – – – 
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§ 117 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut från den 4-8 maj 2006: 

• Novum Kompetens- & Datautveckling AB på Lagergatan 14 
i Sundsvall (Dnr 251/06  308) 

• IKEA Svenska Försäljnings AB på Gesällvägen 3 i Birsta, 
Sundsvall (Dnr 249/06  308) 

• Scandic Hotel Sundsvall Nord på Värdshusbacken 6 i Sunds-
vall (Dnr 212/06  308) 

 
som fattats med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommun-
styrelsens beslutanderätt. 
 

 
– – – – 
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Dnr 277/06  253 
 

§ 118 Lidenbostäder – förvärv av fastigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 

 
att fastighetsnämnden får i uppdrag att träffa en uppgörelse med 

tvångsförvaltaren, Riksbyggen AB, avseende förvaltningskost-
naderna; samt 
 

att Mitthem AB får i uppdrag att förvärva fastigheterna Liden 1:18, 
Liden 1:88, Liden 2:9, Liden 2:12 samt 2:14-18; och därefter 
sälja dessa. 

Bakgrund 
Lidenbostäder tvångsförvaltas enligt beslut av Hyresnämnden sedan 
augusti 2005. Byggnader och lägenheter är i varierande skick, från 
acceptabla lägenheter till rivningsfärdiga byggnader. Förvaltningen 
drivs med stort underskott. Orsakerna till det negativa resultatet är bl.a. 
stora insatskostnader vid påbörjandet av förvaltningen, mycket hög 
vakansgrad, prognostiserade höga elkostnader. Sundsvalls kommun 
har, för att möjliggöra tvångsförvaltning, ställt sig som ekonomisk 
garant för tvångsförvaltningen. 
 
Fastigheterna har varit föremål för exekutiv auktion vid två tillfällen, då 
dessvärre inga bud inkom. På grund av hur fastigheterna tidigare pant-
satts, auktioneras fastigheterna i två grupper, en med den f.d. tand-
läkarvillan och en med resterande d.v.s. fyra fastigheter innehållande 
sexton byggnader. Av de senare är sju stycken potentiella rivnings-
objekt. 
 
Kronofogdemyndigheten planerar att auktionera ut f.d. tandläkarvillan i 
slutet på maj. Konkursförvaltaren bedömer möjligheten till försäljning 
som god. Detta under förutsättning att Sundsvalls kommun bekostar 
upplupet förvaltningsunderskott för fastigheten. 
 
För den andra fastighetsgruppen bedöms möjligheten till försäljning 
som fortsatt mycket dålig. I det fall försäljning ej kommer till stånd 
måste konkursförvaltaren avsluta sitt uppdrag och därmed blir fastig-
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heterna herrelösa. Vad som händer är oklart, men tvångsförvaltningen 
fortsätter och troligen blir bostäderna i förlängningen Sundsvalls 
kommuns ansvar. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-11 med karta och PM 

2006-04-26 
 
– – – – 
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Dnr 36/06  006 
 

FÖR KÄNNEDOM 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden: 

• Presidiekonferensens protokoll den 5 april 2006 

MILJÖKONTORET 
• Skrivelse och broschyr om ”Ny lagstiftning om livsmedel ställer 

nya krav på köken i kommunens verksamhet” 

EUROPAFORUM NORRA SVERIGE 
• Inbjudan till 9:e Europaforums Norra Sverige den 8-9 juni 2006 

med temat ”Europaforums framtid” på Gamla Teatern i Östersund 
 

Ewa Back påminner om detta arrangemang och att anmälan kan ske 
till administrativa avdelningen (kansliet). 

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 
• Underrättelse om prövning av om Carbide Swedens verksamhet vid 

anläggningen i Sundsvall omfattas av de skyldigheter som anges i 
lag om skydd mot olyckor (Dnr 255/06  179) 

• Förordnande som borgerlig vigselförrättare (Dnr 254/06  112) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Inbjudan till studieresa till Tyskland - maj 2006 

OFFENTLIGA RUMMET 
• Inbjudan till konferensen ”Offentliga rummet” i Sundsvall den 30 

maj till den 1 juni 2006. 
 
Ewa Back informerar att ledamöterna kan delta under onsdagen den 
31 maj och att anmälan i så fall lämnas till Daniel Antonsson. 
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SEMINARIUM OM INTERN KONTROLL DEN 18 MAJ 
Ewa Back påminner om detta seminarium på förmiddagen den 18 maj. 
 
– – – – 
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