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Klockan 13.00 – 17.20
Ajournering klockan 15.00 – 15.20

Plats

Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset

Beslutande

Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Sekreterare

Åke Svensson

Justeras

Underskrifter

sekr.

Åke Svensson

ordf.

Fredd Sandberg

just.

Anita Bdioui

Kjell Bergkvist

Protokollet omfattar §§ 53–70

Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i Sundsvalls kommunalhus
2007-02-05, betygar
Ex officio

Åke Svensson
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Justering

Att jämte ordföranden Fredd Sandberg eller 1:e vice ordföranden Hans
Lennart Wormbs eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justera
dagens protokoll utses Anita Bdioui och Kjell Bergkvist med Christer
Berglund och Börje Bergström som ersättare i händelse av förhinder för
Anita Bdioui och Kjell Bergkvist.
––––
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Dnr 537/06 102

§ 54

Anmälan av länsstyrelsens
röstsammanräkningsprotokoll för
efterträdarval i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga
länsstyrelsens beslut den 3 januari 2007 utvisande följande
att

ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Rolf
Olsson är Britt-Marie Stål Olsson.

Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut 2007-01-03
––––
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Information från kommundirektören

Kommundirektören informerar om aktuella frågor:
• Socialtjänsten
o Start av ungdomsboende
o Beroendeenheten
o Stödcentrum för barn och unga
o Första äldreboendet för funktionshindrade
o Kompetensstegen
o Dialogen
o Hemtjänst med förenklad handläggning
•

Nytt från Mitthem
o Gratis bredband i samtliga 4 400 lägenheter genom samarbete
med ServaNet
o Anpassning av bostäder i Liden
o Upphandling av Plusboende i Nacksta
o Komplettering med hissar
o StuBo fortsätter med bostadsgarantin

•

Bredbandsutbyggnad i Sundsvalls kommun
o Tre olika projekt
- Bredband i Västernorrland 2003–2007, 62 Mkr
- Så kallade eftersatta orter, 6 Mkr
- Regionnätsprojektet 2006–2007, 54 Mkr

•

Sundsvallsregionen
o Broschyr
o Annonsbilaga i Dagens Industri
o Hemsida sundsvallsregionen.se

•

Asienturné i juni 2007 för Nordiska Kammarorkester Sundsvall

•

Skandia 40 år i Sundsvall

•

Idépristävling – Åkroken innovation

––––
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Allmänhetens frågestund

Ordföranden vänder sig till den publik som finns vid sammanträdet och
förklarar att det nu finns möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i
fullmäktige och att om frågan inte ställs till någon särskild ledamot,
kommer svar att lämnas av den ledamot som presidiet finner lämplig.
Kjell Jakobsson om namnbytet på gallerian 1891 till in: och om när det
skall bli någon ordning på gatubelysningen; frågorna besvaras av
fastighetsnämndens ordförande K Lennart Andersson.
Åsa Möller, som hänvisar till en tidningsartikel, och frågar om kameraövervakning av krogbesökare; frågan besvaras av socialnämndens
ordförande Lena Österlund.
Ingvar Jakobsson om hur mycket som kommunen kan pruta på det
beräknade kostnadsbeloppet på en halv miljard kronor för de planerade
arenabyggena; frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande
Christer Berglund.
Åsa Möller återkommer med fråga om kameraövervakning av krogbesökare; frågan besvaras av socialnämndens ordförande Lena
Österlund.
Britta Eriksson har frågor om försäljningen av Stadshuset; frågorna
besvaras av fastighetsnämndens ordförande K Lennart Andersson.
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från
allmänheten.
––––
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Korta frågor - korta svar

Annelie Luthman (fp) om eventuell ombyggnad av Hagaskolan för de
yngre klasserna och när det i så fall kan ske.
K Lennart Andersson (s), fastighetsnämndens ordförande, besvarar
frågan.
Anette D Martins (c) om den så kallade Sundsvallsmodellen alltjämt
tillämpas av kommunen.
Lena Österlund (s), socialnämndens ordförande, besvarar frågan.
Leif Nilsson (s) om regeringens inställning till att påbörja byggandet av
E4 Syd.
Lars Persson (fp) besvarar frågan.
Rodney Engström (m) om vilka planer som finns för att få fler gode
män.
Elisabeth Unander (s), överförmyndarnämndens ordförande, besvarar
frågan.
Hans Lennart Wormbs om K Lennart Andersson fortsättningsvis kan
kallas Lennart Andersson.
K Lennart Andersson (s) besvarar frågan.
Lena Österlund (s) hänvisar till en insändare av Lars Persson om medel
till äldreomsorgen och undrar om han har besked om statliga medel till
kommuner avsedda för äldreboenden.
Lars Persson (fp) förklarar att han inte kan svara på frågan.
Eva Lohman (m) om restaurangen i Stadshuset.
K Lennart Andersson (s), fastighetsnämndens ordförande, besvarar
frågan.
Mats Mehlin (c) om hur väl närradiosändningen av kommunfullmäktiges sammanträde kan höras inom kommunens geografiska område.
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Fredd Sandberg, ordförande i kommunfullmäktige, besvarar frågan.
––––
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Dnr 133/06 821

§ 58

Information om slutrapporten Arenor för
idrott och kultur/Förslag till nya mötesplatser

Ordföranden hälsar Thore Hallbäck, projektledare, och Helene
Westerlund, projektsekreterare, välkomna.
Thore Hallbäck informerar om programgruppens slutrapport.
Frågor ställs av:
Bengt-Arne Lindahl (m)
Lars Persson (fp)
Gunilla Molin (kd)
Annelie Luthman (fp)
Thore Hallbäck och Helene Westerlund besvarar frågorna och lämnar
kommentarer.
Ordföranden tackar Thore Hallbäck och Helene Westerlund för
informationen, som pågått klockan 13.45–14.25.
Ordföranden erinrar ledamöterna att ta med slutrapporten till
kommande beslutssammanträden, eftersom någon ytterligare rapport
inte kommer att skickas ut till ledamöterna.
Beslutsunderlag
• Programgruppens slutrapport 2007-01-15, Arenor för idrott och
kultur/Förslag till nya mötesplatser (61 sidor)
––––
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Allmänpolitisk debatt

Ordförande meddelar att i enlighet med fullmäktiges arbetsschema
inleds dagens sammanträde med en allmänpolitisk debatt.
Enligt presidiekonferensens överenskommelse kommer ordet att
lämnas till föranmälda partirepresentanter enligt följande. Som inledare
får s 15 minuter och därefter följer v, mp, m, fp, c, kd och sd som vardera får 10 minuter. Under den första omgången presenterar partierna
sin egen politik. Direkt därpå vidtar sedan den allmänna debatten då
ordet begärs genom knapptryckning (två minuter huvudinlägg med en
replikomgång á två minuter). Debatten beräknas pågå ca två timmar.
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att avrunda och summera
debatten.
I den inledande delen av debatten görs inlägg av:
Anita Bdioui (s)
Kim G Ottosson (v)
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Sammanträdet ajourneras klockan 15.00 – 15.20.
Handläggningen återupptas och den inledande delen av debatten
fortsätter med inlägg av:
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c)
Hans Brynielsson (kd)
Ordföranden förklarar att sd meddelat att partiet avstår från ett
inledande inlägg.
I den fortsatta allmänna debatten görs inlägg av:
Bertil Hörnqvist (kd)
João Pinheiro (s), replikväxling med Magnus Sjödin (m) och Reinhold
Hellgren (c)
Lena Österlund (s), replikväxling med Hans Brynielsson (kd)
Eva Lohman (m)
Sven Bredberg (m)
Habib Effati ( )
Berivan Mohammed (fp), replik Kim G Ottosson (v)
Leif Nilsson (s), replikväxling med Hans Brynielsson (kd)
Mats Mehlin (c)
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Martin Johansson (s), replikväxling med Magnus Sjödin (m) och Lars
Persson (fp)
Linnea Kjellman (c), replikväxling med Leif Nilsson (s) och Lena
Österlund (s) samt replik av Eva Lohman (m)
Anita Bdioui (s)
Christer Berglund (s) som avslutar debatten
Klockan 16.45 förklarar ordföranden att den allmänpolitiska debatten,
som inleddes klockan 14.25, är avslutad.
––––
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Dnr 13/07 040

§ 60

Regler för fakturering och kravverksamhet
inom Sundsvalls kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

anta regler för fakturering och kravverksamhet inom Sundsvalls
kommun att gälla från den 1 april 2007 i enlighet med det
innehåll som kommunstyrelsen gett dokumentet; samt

att

”Allmänna regler för kommunens kravverksamhet” antagna av
kommunfullmäktige den 22 november 1993, § 404, reviderade
den 31 januari 2000, § 237, upphör att gälla.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat förslag till nya regler benämnda
”Regler för fakturering och kravverksamhet inom Sundsvalls
kommun”. De nya reglerna går i stort ut på att tiden från det att en
faktura förfaller till betalning till dess att rättsliga åtgärder vidtas, ska
förkortas.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att de nya reglerna ska gälla fakturor
som skickas ut efter den 1 april 2007. Det är viktigt att informera
kunderna om de nya reglerna innan de träder i kraft. En sådan information bör gå ut till kunderna under april månad 2007.
Överläggning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2007, § 68, föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt finansutskottets förslag och med de
regler som redovisas i kommunstyrelsekontorets reviderade dokument,
dock med den ändringen att det under rubriken 13. Ansökan om betalningsföreläggande skall stå: … Ansökan skall sändas till kronofogdemyndigheten 10 dagar från det att tidsfristen för inkassokravet har gått
ut…
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2007 yrkar
Mats Mehlin (c) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inlägg görs av Hans Lennart Wormbs (m).
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-01-15, § 68
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-17
• Förslag till Regler för fakturering och kravverksamhet inom
Sundsvalls kommun, reviderad efter kommunstyrelsens
sammanträde 2007-01-15
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-02
––––
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Dnr 568/06 024

§ 61

Arvode till överförmyndarnämndens ordförande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

tjänstgöringsgraden och arvodet till överförmyndarnämndens
ordförande höjs från 10 till 20 procent från och med den 1
januari 2007.

Bakgrund
Utredning pågår om ett närmare samarbete mellan Sundsvalls, Nordanstigs, Timrås och Ånges kommuner när det gäller frågor inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde. Det är inte klart hur detta samarbete ska ske, om det blir i form av kommunalförbund eller en gemensam nämnd, men redan nu utför dock överförmyndarnämnden i Sundsvall tjänster åt de övriga kommunerna. Enligt arvodeskommitténs uppfattning behöver mer tid avsättas till ordföranden i överförmyndarnämnden.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2007 hänvisar
Lars Persson (fp) till kommunstyrelsens protokoll och yrkar avslag.
Han motiverar sitt yrkande med att han anser att frågan om höjt arvode
till överförmyndarnämndens ordförande bör prövas först sedan folkpartiets motion om en skyndsam genomlysning av överförmyndarnämndens verksamhet har behandlats.
Christina Nordenö (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
Jäv
Elisabeth Unander (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-01-15, § 71
• Arvodeskommitténs skrivelse 2006-12-22
––––
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Dnr 564/06 253

§ 62

Överlåtelse av fastigheten Bindsulan 11

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

bemyndiga fastighetsnämnden att sälja fastigheten Bindsulan 11
för en köpeskilling om 1 690 000 kronor och i övrigt i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpekontrakt.

Bakgrund
Fastighetsnämnden föreslår att fastigheten Bindsulan 11 säljs till KarlJohan Karlsson och Maria Karlsson för en köpeskilling om 1 690 000
kronor. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens
förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-01-15, § 72
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-28
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-12-20, § 122
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-11-27 med karta och köpekontrakt
––––
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Dnr 289/05 170

§ 63

Ägarnas uppdrag till Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

fastställa uppdrag för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
för perioden 2006-2011 enligt utredning ”Ägarnas uppdrag till
Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå”;

att

medge en utökning av Räddningstjänstförbundets budgetram
med 1 300 000 kronor år 2007 för åtgärder enligt utredningens
förslag under förutsättning att ett likalydande beslut fattas av
kommunfullmäktige i Timrå kommun; samt

att

Sundsvalls kommuns andel 2007, 1 049 750 kronor finansieras i
kompletteringsbudget 2007, nya ärenden;

att

tillkommande kostnader för åren därefter inarbetas i Mål- och
resursplan 2008-2010, med 812 500 kronor 2008, 817 500
kronor 2009 och 822 500 kronor 2010;

att

uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Timrå
kommun och i samråd med räddningstjänstförbundet upprätta
förslag till reviderad förbundsordning för Sundsvall-Timrå
Räddningstjänstförbund.

Bakgrund
Kommunledningarna i Sundsvall och Timrå har tillsammans med
konsultstöd av Strategihuset tagit fram en beskrivning över kommunernas önskvärda utveckling inom området skydd mot olyckor. Det
dokument som nu föreligger är ägarnas slutligas uppdrag till SundsvallTimrå Räddningstjänstförbund, efter det att kommunfullmäktige fattat
beslut.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2007 yrkar Ewa
Back (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-01-15, § 73
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-18
• Finansutskottets protokoll 2005-06-21, § 155
• Ägarnas uppdrag till Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå, daterad
2006-12-06
• Bakgrundsmaterial till ”Ägarnas uppdrag till Räddningstjänsten
Sundsvall-Timrå”, daterad 2006-12-06
––––
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Dnr 303/04 179

§ 64

Förlängning av Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att

nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor ska gälla till
och med den 31 december 2007.

Bakgrund
Den 21 mars 2005, § 417, antog kommunfullmäktige ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Programmet skulle gälla till den 31
december 2006.
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund hemställer nu att programmets giltighetstid förlängs till den 31 december 2007. Detta för att
under 2007 arbeta fram ett nytt handlingsprogram som speglar förslaget
till ny politiskt inriktning för räddningstjänstförbundet, se ärendet
Ägarnas uppdrag till Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund.
Kommunstyrelsekontoret fick redan i maj 2006 av finansutskottet uppdrag att ta fram ett förslag om att förlänga nuvarande handlingsplan.
Kontoret har dock avvaktat resultatet av det nämnda arbetet med ägarnas uppdrag till räddningstjänsten.
Kommunstyrelsekontoret ställer sig bakom att handlingsplanens giltighetstid förlängs. Kontoret föreslår också att räddningstjänstförbundet
vid framtagandet av den nya planen har kontakt med projektledarna för
kommunens nya styrdokumentsstruktur så att den nya planen kan inarbetas i den nya strukturen.
Överläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2007 yrkar Mats
Mehlin (c) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-01-15, § 74
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-27
• Skrivelse 2006-12-06 från Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 117
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Kommunstyrelsens protokoll 2005-12-05, § 204
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-03-21, § 417

––––
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Dnr 5/07 102

§ 65

Valärenden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign

Justerandes sign

att

utse Nathalie Diveby (m), Norrmalmsgatan 8, 852 34 Sundsvall
till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående del
av mandatperioden;

att

bifalla Jacomina Beertemas (m) avsägelse av uppdragen som
ledamot i kommunfullmäktiges 1:a valkrets och ersättare i
kommunstyrelsen;

att

hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse
ny ledamot efter Jacomina Beertema i kommunfullmäktiges 1:e
valkrets för Moderata Samlingspartiet;

att

till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jacomina Beertema
(m) för återstående del av mandatperioden utse Mats Johan
Adner (m), Sparvhöksvägen 10, 856 41 Sundsvall;

att

bifalla Agnes Wiks (s) avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktiges 4:e valkrets;

att

hos länsstyrelsen hemställa om röstsammanräkning för att utse
ny ersättare efter Agnes Wik i kommunfullmäktiges 4:e
valkrets för Arbetarpartiet-Socialdemokraterna;

att

bifalla Bengt Nilssons (mp) avsägelse av uppdraget som
ledamot i kommunrevisionen;

att

anteckna att förslag till ny ledamot i kommunrevisionen efter
Bengt Nilsson (mp) för återstående del av mandatperioden
lämnas senare;

Justerandes sign
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till förbundsdirektionen för Kommunalförbundet för Nordiska
Kammarorkestern Sundsvall utse följande ledamöter och
ersättare samt till revisorer i förbundet utse följande revisorer:
Ledamöter
Kim G Ottosson (v), Ljusstakevägen 15, 860 40 Indal
Tommy Eriksson (s), Bällstavägen 29, 864 32 Matfors
Hans Lennart Wormbs (m), Vinbärsvägen 4, 862 34 Kvissleby
Ersättare
Diana Kapitanska (s), Medborgargatan 48, 856 31 Sundsvall
Mari Anne Andersson (mp), Vallgatan 11 B, 854 60 Sundsvall
Ingeborg Wiksten (fp), Vävstuguvägen 11, 862 41 Njurunda
Revisorer
Ulf Broman (s), Klackvägen 46, 856 53 Sundsvall
Olle Åkerlund (s), Skonertvägen 3, 865 32 Alnö

Beslutsunderlag
• Presidiekonferensens skrivelse 2007-01-26
––––
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Dnr 492/06 031

§ 66

Svar av barn- och utbildningsnämndens
ordförande Leif Nilsson (s) på en
interpellation från Lars Persson (fp) om
missat statligt stöd för personal i förskolan

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Lars Persson (fp)
den 27 november 2006 en interpellation till numera före detta barn- och
utbildningsnämndens ordförande Leif Nilsson (s) om missat statligt
stöd för personal i förskolan. Interpellationen avslutas med följande
fråga:
•

Hur har detta kunnat ske?

Efter inlägg av interpellanten och svarande följer inlägg av Sven
Bredberg (m).
Därefter förklaras interpellationsdebatten vara avslutad.
––––
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Dnr 529/06 032

§ 67

Svar av socialnämndens ordförande Lena
Österlund (s) på en interpellation från Maria
Lilja (fp) om stöd av kommuner för barn med
alkoholkonsumerande föräldrar

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (fp) den
18 december 2006 en interpellation till socialnämndens ordförande
Lena Österlund (s) om stöd av kommuner för barn med alkoholkonsumerande föräldrar. Interpellationen avslutas med följande frågor:
•
•

Finns det stödgrupper i Sundsvalls kommun för dessa utsatta barn?
I så fall, hur används de öronmärkta pengarna?

Efter inlägg av interpellanten och svarande följer inlägg av Birgitta
Rönnquist (kd) och Hans Lennart Wormbs (m).
Därefter förklaras interpellationsdebatten vara avslutad.
––––

Ordförandens sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sekreterares sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2007-01-29

23

Dnr 543/06 031

§ 68

Svar av fastighetsnämndens ordförande K
Lennart Andersson (s) på en interpellation
från Ingeborg Wiksten (fp) om vilka vägar
släcks och vilka byar drabbas när väglysen
släcks

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingeborg Wiksten
(fp) den 18 december 2006 en interpellation till fastighetsnämndens
ordförande K Lennart Andersson (s) om vilka vägar släcks och vilka
byar drabbas när väglysen släcks.
Ordföranden meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid ett
kommande sammanträde.
––––
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Dnr 35/07 032

§ 69

Fråga till socialnämndens ordförande Lena
Österlund (s) från Maria Lilja (fp) om
kommunernas ovilja att ge ensamma
flyktingbarn permanent boende

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Maria Lilja (fp) den
29 januari 2007 en fråga till socialnämndens ordförande Lena
Österlund (s) om kommunernas ovilja att ge ensamma flyktingbarn
permanent boende. Hon frågar:
• Hur ser Sundsvalls kommun på denna fråga i dag?
Lena Österlund (s) besvarar frågan.
––––
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Dnr 37/07 031

§ 70

Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Christer Berglund (s) från
Reinhold Hellgren (c) om det brottsförebyggande arbetet i Sundsvall

Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Reinhold Hellgren
(c) den 29 januari 2007 en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Christer Berglund (s) om det brottsförebyggande arbetet i
Sundsvall.
Vid behandlingen av den av Björn Hallström (c), som är ersättare i
kommunfullmäktige, inlämnade interpellationen antecknas att Björn
Hallström inte är närvarande vid sammanträdet. På fråga av
ordföranden förklarar Reinhold Hellgren (c) att han ställer sig bakom
interpellationen.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Berglund (s) meddelar att
interpellationen kommer att besvaras av kommunstyrelsens vice
ordförande Anita Bdioui (s) vid ett kommande sammanträde.
––––
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För kännedom
1. Pressmeddelanden – Kommunrevisionen informerar
(Ks dnr 549/06 007)
2. Förteckning över motioner som förhandsremitterats till
kommunstyrelsen – enligt 31 § arbetsordningen för
kommunfullmäktige i Sundsvall (tilläggslistan)
3. Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov (tilläggslistan)
––––
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