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§ 191

Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Habib Effati
med Åsa Möller som ersättare.
----
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Presentation av chefen för IT-enheten
Ärendet utgår.
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Dnr

Information om förhandlingsläget
Vid finansutskottets sammanträde den 20 maj 2003 lämnar personalchefen
en lägesrapport med anledning av pågående arbetsmarknadskonflikt.
----
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Dnr 49/03 041

Årsbudget för 2004 med plan 2005-2006
Bakgrund
Enligt tidplanen för årsbudget 2004 med plan för ekonomi 2005 – 2006
har partierna att lämna sina budgetförslag till dagens sammanträde och
utskottet ska redovisa förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska den 2 juni bereda kommunens budgetförslag som
slutligen ska fastställas av kommunfullmäktige den 16 juni.
Beslutsunderlag
* Handlingar från genomförd budgetberedning 2003-04-29 och 30
* Reviderad lägesbeskrivning från kommunstyrelsekontoret 2003-05-13.
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 20 maj 2003 utdelas:
* Gemensamt förslag från s+v bestående av skrivelse 19/5 gällande
grunden för förslaget, bilaga 1 med besparingar och intäktsökningar i
budgeten 2004-2006, bilaga 2 med utredningsuppdrag i budgetprocessen
2004-2006 samt åtgärder i 2003 års budget.
* Gemensamt förslag – inkl besparingar och tänkbara
budgetförstärkningar - till budget 2004 med plan för 2005 och 2006 från
fp+m+ kd
* Centerpartiet budgetförslag 2004 (05-06) inkl besparingar och
satsningar. (c:s förslag betr socialnämnden överensstämmer med det
gemensamma förslaget från fp+m+kd)
* Miljöpartiet de Grönas förslag 19/5 till budget 2004 med plan 2005 och
2006
Under överläggningen görs en första jämförelse av de olika
budgetförslagen samt redovisade möjligheter till besparingar och
intäktsökningar.
Samtliga ledamöter finner det vara lämpligt att en ytterligare avstämning
av de åtgärder som diskuteras för 2003 görs vid ett extra sammanträde
med finansutskottet den 2 juni 2003 kl 11.00.
(Opositionspartierna ser över planförslagen (05-06) och lämnar
kompletteringen till ekonomiavdelningen senast 2003-05-26 kl 16.00)
Beträffande investeringsbudgeten anges enbart ramen i detta skede.
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Yrkanden
Ewa Back (s) och Habib Efatti (v) yrkar bifall till majoritetens förslag.
Lars Persson (fp), Åsa Möller (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall
till sitt gemensamma förslag.
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall centerpartiets förslag.
Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till miljöpartiet de grönas förslag.
Beslut
Ordföranden konstaterar att majoritetens (s+v) förslag är finansutskottets
budgetförslag som överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Sammanställning över partiernas förslag och övriga budgethandlingar
överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Dessutom beslutar finansutskottet uppdra till kommunstyrelsekontoret
att omgående informera nämnderna om rekommenderade åtgärder
beträffande 2003 års budget; samt
att planera de under budgetberedningen föreslagna seminarier augusti
2003 (som bollplank fungerar Ewa Back och Habib Effati resp. Åsa
Möller och Lars Persson)
----
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Dnr 222/03 107

Bolagisering av verksamhet inom Kultur &
Fritid
Bakgrund
I direktiv för årsbudget 2003 med plan för 2004-2005 gav
kommunstyrelsen i uppdrag till Stadsbacken AB att i samråd med Kultur
& Fritid redovisa på vilket sätt kultur- och fritidsverksamhet skulle kunna
inordnas i bolagskoncernen
Stadsbacken AB har jämte skrivelse den 13 maj 2003 lämnat redogörelse
och förslag till beslut enligt följande:
Kommunen säljer Sporthallsanläggningen till Gärdehov Förvaltnings AB.
Bolagets uppgift är att äga och förvalta mäss-, evenemangs- och idrottsfastigheter. Bolaget äger sedan tidigare anläggningarna i Gärde.
Verksamhetens inriktning, kombinationen förenings- och kommersiell
verksamhet samt samverkansbehovet med kommunen vid den
anläggningen liknar i stort förhållandena som kommer att gälla för sporthallsanläggningen. Av detta skäl bedöms det vara relativt lätt att
kombinera ägandet och driften med varandra och att skapa en kostnadseffektiv organisation.
Kommunen överlåter anläggningen till bokfört värde samt ger i samband
med överlåtelsen direktiv till bolaget att arbeta för att utveckla anläggningen i syfte att öka de kommersiella intäkterna.
Gärdehov Förvaltnings AB erbjuder den fast anställda personalen vid
sporthallen anställning i bolaget. Den fritidsinformation inkl personal, som
idag är integrerad i sporthallsorganisationen, behålls inom förvaltningen
Kultur & Fritid.
Beslutsunderlag
* Skrivelse från Stadsbacken AB 2003-05-13
* Utredning och förslag till beslut från Stadsbacken AB 2003-05-13.
Överläggning
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 20 maj 2003 bedöms
lämpligt att remittera förslaget till kultur- och fritidsnämnden samt
fastighetsnämnden för yttrande
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Finansutskottet beslutar
att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden samt
fastighetsnämnden för yttrande.
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Dnr 140/03 002

Redovisning från kommunstyrelsekontoret av
uppdrag i budgetdirektiven
Bakgrund
Kommundirektören har uppdragit åt konsult att se över nuvarande
beställar- och utförarorganisation mellan stadsbyggnadskontoret och
fastighetskontoret. Konsulten har nu lämnat rapport 2003-05-15. Av
sammanfattningen framgår följande:
Nuvarande organisation har sitt ursprung från 1993 och innebär att
stadsbyggnadskontoret upphandlar alla arbeten inom gatuverksamheten
från fastighetskontoret (ca 2/3) eller från externa entreprenörer (ca 1/3).
Fastighetskontoret genomför sedan arbetena antingen i egen regi eller
upphandlar dem från externa entreprenörer.
Stadsbyggnadskontorets totala kostnader för väghållning uppgår till 70 á 75
mkr/år.
Utredningen konstaterar att nuvarande organisation med att stadsbyggnadskontoret upphandlar ca 2/3 av väghållningen från fastighetskontoret medför ett ganska stort administrativt arbete avseende bl a
förhandlingar, uppföljning och kontroll. Fastighetskontoret svarar för
arbetenas utförande medan stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadsnämnden
står för det slutliga ekonomiska utfallet. Stadsbyggnadsnämnden är ansvarig
för verksamheten inför kommunfullmäktige.
Utredningen har inte kunnat styrka att nuvarande organisation leder till
ökad effektivitet. Därför föreslås att ansvaret för alla
genomförandeuppgifter inom väghållningen samlas på en förvaltning och
under en nämnd. Ansvaret föreslås flyttas från stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadsnämnden till fastighetskontoret/fastighetsnämnden. Därmed
uppnås en enklare och tydligare organisation. Både det administrativa och
politiska ansvaret blir odelat samlat hos
fastighetskontoret/fastighetsnämnden. Organisation och ansvar blir
tydligare inom kommunen men också tydligare mot marknaden.
Den slutliga ansvarsfördelningen i myndighets- och trafikplaneringsfrågor
bör dock övervägas ytterligare. Detta föreslås ske i samråd mellan de två
förvaltningarna.
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Förslaget innebär att ett antal befattningar skall föras över från stadsbyggnadskontoret till fastighetskontoret. Förändringarna bör genomföras till
den 1 januari 2004.
Beslutsunderlag
* Rapport 2003-05-15: Kommunstyrelsekontoret – Översyn av beställaroch utförarorganisationen mellan stadsbyggnadskontoret och
fastighetskontoret.
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 20 maj 2003 lämnas
kommentarer av kommundirektören.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att remittera rapporten till fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
för yttrande.
----
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Dnr 232/02 289

Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2002 som svar på en motion
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och arbeta fram en strategi
för kommunens framtida fastighetsinnehav och dess förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2002 att godkänna direktiv för
utredning och strategi för kommunens framtida fastighetsinnehav och
dess förvaltning. Utredningen har ”ägts” och styrts av finansutskottet.
För utredningsarbetet upphandlades en extern konsult, Temaplan AB,
som 3 januari 2003 överlämnade en rapport till finansutskottet.
I rapporten föreslås fördjupad analys inom några områden samt några
viktiga ställningstaganden för att leda arbetet vidare mot en uttalad
fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun.
Grunden i strategin ska vara de ägarmål som formuleras för de
fastighetsägande bolagen och förvaltningarna, samt rutiner för
uppföljning och omprövning av mål och medel. Strategin ska baseras
på följande huvudsakliga förhållningssätt:
1. Största möjliga transparens och genomsynlighet.
2. Största möjliga styrbarhet.
3. Tillvarata stordrifts- och kompetensfördelar.
4. Uppnå största möjliga flexibilitet över tiden.
Med en sådan strategi blir frågan om förvaltning i första hand en fråga
för respektive ansvarig nämnd och styrelse. Om kommunen exempelvis
fattar beslut om kostnadseffektivitet i driften är frågan om hur denna
skall uppnås ett ansvar som åvilar ansvarig nämnd och styrelse med
respektive företagsledning.
Finansutskottet beslutade att genomföra fyra fördjupade utredningar
baserade på Temaplans rapport samt de diskussioner som fördes vid
finansutskottets sammanträde.
Tidplanen för genomförandet av de fyra utredningarna fastställdes till
februari – april 2003. Uppdraget och en kort lägesrapport för
utredningarna presenteras nedan:
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Lägesrapport för de fördjupade utredningarna
Mål och styrning
Finansutskottet har, med stöd av Temaplan, utvecklat och formulerat
förslag till politiska mål för ägande och förvaltning av kommunens
fastigheter för respektive fastighetsförvaltande bolag och förvaltning.
Det krävs ytterligare utredning av målen för parkeringsverksamheten
och dess fastigheter, varför dessa undantas i beslutsförslaget.
Arbetet går vidare med att lämna förslag till utveckling av kommunens
ägarstyrningsdokument och kommunstyrelsens former för löpande
ägardialog med kommunens företag.
Fördjupad analys av fastigheter till försäljning
I förslaget till mål för det kommunala fastighetsägandet finns inga
näringspolitiska mål, d v s näringspolitiken föreslås bedrivas på andra
sätt än att tillhandahålla lokaler för mindre företag. I konsekvens med
detta föreslås att en större utförsäljning görs av kommunkoncernens
kommersiella lokaler.
En fördjupad analys av optimal sammansättning av fastigheter till
försäljning har gjorts av Temaplan och överlämnats till finansutskottet.
I sammansättningen av fastigheter ingår fastigheter från både
kommunens bolag och fastighetskontoret. Finansutskottet har uppdragit
till en mindre arbetsgrupp att arbeta vidare med försäljningsalternativen
utifrån de inriktningsdirektiv som givits. I arbetsgruppens uppdrag
ingår fortsatt analys av lämplig fastighetssammansättning, samt
kontakter med tänkbara köpare.
Effekter av överföring av StuBo till Mitthem
Kommunstyrelsekontoret har i en fördjupad utredning visat att en
samordning av Mitthem och StuBo kan på något års sikt betyda en
kostnadsminskning på 1,5-2 Mkr/år. Utredningen har överlämnats till
finansutskottet.
Samnyttjande i kommunkoncernens fastighetsförvaltning
Kommunstyrelsekontoret har efter dialog med kommunkoncernens
samtliga förvaltningar och bolag med fastighetsanknuten verksamhet
funnit möjligheter att genom utökat samarbete effektivisera delar av
fastighetsförvaltningen. Utredningen har överlämnats till finansutskottet
men ej behandlats.

Sammanfattning
Det fortsatta arbetet är beroende av ett inriktningsbeslut av
kommunfullmäktige, då åtgärderna bygger på förslaget om att ändra
inriktning på kommunens näringspolitik och att det kan bli aktuellt att
sälja delar av fastighetsbeståndet.
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Eftersom även delar av kommunens fastighetsbestånd som förvaltas av
fastighetskontoret kan bli aktuellt för försäljning, kommer frågan om
försäljning att behandlas ännu en gång av kommunfullmäktige efter
beslut i fastighetsnämnden.
Kommunstyrelsekontorets beslutsförslag
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten,
att anta av finansutskottet utarbetade ägarmål för kommunens och de
kommunala bolagens fastigheter,
att uppdra till Stadsbacken AB att genomföra en samordning av
fastighetsförvaltning och administration i Mitthem AB och
Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo),
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till
fastighetsförsäljningar i enlighet med förslag till ägarmål, vilket
inkluderar fastigheter från kommunkoncernens bolag och
fastighetskontoret.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse och förslag 2003-05-14 med
tillhörande bilaga
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 20 maj 2003 lämnas
kommentarer av kommundirektören. Därvid noteras att parentesen i andra
stycket i bilagan gällande ägarmålen ska strykas. MBL förhandlingar ska
hållas före kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans Brynielsson (kd), Lars Persson (fp) och Åsa Möller (m) yrkar att
tredje att-satsen ska formuleras så att det klart framgår att StuBo ska bli ett
dotterbolag under Mitthem AB.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att finansutskottet
beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten,
att anta av finansutskottet utarbetade ägarmål för kommunens och de
kommunala bolagens fastigheter,
att uppdra till Stadsbacken AB att genomföra en samordning av
fastighetsförvaltning och administration i Mitthem AB och
Studentbostäder i Sundsvall AB (StuBo),
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till
fastighetsförsäljningar i enlighet med förslag till ägarmål, vilket
inkluderar fastigheter från kommunkoncernens bolag och
fastighetskontoret.
----
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Dnr

Rapport – Samordning av fastighetsförvaltning
inom kommunkoncernen
Bakgrund
Vid Finansutskottets sammanträden den 4 februari 2003, uppdrogs till
kommunstyrelsekontoret att belysa totalbilden av fastighetsförvaltningen
inom kommunkoncernen där samnyttjande inkluderar alla kommunala
bolag.
Vid dagens sammanträde utdelades rapport 2003-05-13 – Samordning av
fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets rapport 2003-05-13: Samordning av
fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen.
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 20 maj 2003 lämnas
kommentarer av kommundirektören.
Beslut
Finansutskottet beslutar
att låta rapporten utgöra underlag för fortsatt diskussion vid kommande
sammanträde (10/6).
----
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Dnr 221/03 045

Övningsanläggning för Räddningstjänsten i
Fillan
Bakgrund
Fastighetsnämnden har i skrivelse 2003-04-21 hemställt om att få
ianspråkta 1 000 000 kronor av investeringsmedel i 2003 års budget för
utredning och projektering av övningsanläggningen i Fillanområdet.
Projektet ingår i investeringsbudget 2003 för förvaltningsfastigheter.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsens skrivelse 2003-05-09
* Fastighetsnämndens skrivelse 2003-04-21
Beslut
Finansutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att fastighetsnämnden får ianspråkta 1000 Tkr ur investeringsbudgeten
2003 för förvaltningsfastigheter för utredning och projektering av
övningsanläggningen i Fillanområdet
----
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Dnr 373/02 401

Förslag till lokala föreskrifter enligt miljöbalken
Bakgrund
Sundsvalls kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter fastställdes av
kommunfullmäktige den 15 oktober 1984. Föreskrifterna utfärdades med
stöd av hälsoskyddslagen. Den lagen ersattes med miljöbalken 1999 vilken
även ger kommunerna rätt att besluta om lokala föreskrifter till skydd för
människors hälsa.
Miljönämnden har nu genom beslut den 12 mars 2003 begärt att kommunfullmäktige fastställer av miljökontoret upprättat förslag till lokala
föreskrifter till skydd för miljön och människors hälsa
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-09
* Miljönämndens beslut 2003-03-12
* Miljökontorets skrivelse 2003-02-24
* Förslag till lokala föreskrifter
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till lokala föreskrifter till skydd för miljön och
människors hälsa med tillämpning från och med den 1 juli 2003; samt
att vid samma tidpunkt upphäva de av kommunfullmäktige år 1984 fastställda lokala hälsoskyddsföreskrifterna
----
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Dnr 203/03 107

Bolagsstämma med Sundsvalls Hamn AB
2003-06-02
Bakgrund
Sundsvalls Hamn AB har kallat till bolagsstämma måndagen den 2 juni
2003 kl 10.30 på bolagets kontor Tunadalshamnen, Sundsvall.
Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 8 maj inga erinringar mot
den presenterade årsredovisningen för Sundsvalls Hamn AB gällande år
2002. Stämmoombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse
* Sundsvalls Hamns kallelse och föredragningslista
* Sundsvalls Hamns årsredovisning
* Revisionsberättelse och granskningsrapport
Beslut
Finansutskottet beslutar
att till stämmoombud utse Claes Stockhaus; samt
att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för
stämmoombudet
----
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Dnr 218/03 107

Bolagsstämma med Midlanda Centrum AB
2003-06-05
Bakgrund
Midlanda Centrum AB har kallat till bolagsstämma fredagen den 5 juni
2003 kl 09.00 i Timrå kommunhus, sammanträdesrummet Borgmästaren,
Timrå.
Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 12 maj inga erinringar
mot den presenterade årsredovisningen för Midlanda Centrum AB
gällande år 2002. Stämmoombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-12
* Kallelse med tillhörande handlingar
Beslut
Finansutskottet beslutar
att till stämmoombud utse Lars Persson; samt
att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för
stämmoombudet
----
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Dnr

Ramavtal - skolbusstransporter
Finansutskottet beslutar 2003-05-20 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsekontoret för kompletterande beredning. Redovisning ska
ske vid ett extra sammanträde med finansutskottet den 2 juni 2003.
----
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Dnr 82/03 03

Yttrande över motion (mp) om att se
missbrukarnas anhöriga som resurspersoner
och hjälpbehövande
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige 2003-02-24 framhåller Inger Paulsson
(mp) det angelägna i att det stöd som ges till anhöriga utvidgas till att även
omfatta anhöriga till missbrukare. I motionen föreslås dels att
socialnämnden ges i uppdrag att utreda hur stödet till missbrukarnas
anhöriga kan utformas och dels att all personal som kommer i kontakt med
den aktuella gruppen anhöriga erhåller utbildning på området.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-13
* Socialnämndens yttrande 2003-04-16 med underliggande
förvaltningsskrivelser
* Motionen
Överläggning
Vid ärendets behandling i finansutskottet den 20 maj 2003 enas
ledamöterna om följande beslutsformulering;
att konstatera att socialnämnden åtagit sig att arbeta enligt
majoritetspartiernas lokala regeringsförklaring när det gäller bekämpning
av droger och att motionen därmed ska anses vara besvarad.
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att konstatera att socialnämnden åtagit sig att arbeta enligt
majoritetspartiernas lokala regeringsförklaring när det gäller bekämpning
av droger och att motionen därmed ska anses vara besvarad.
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Dnr 573/02 030

Yttrande över motion (mp) om att erbjuda alla
missbrukare behandling nu
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige 2002-11-25 uppger Inger Paulsson
(mp) att många missbrukare i Sundsvall har svårt att få institutionsbehandling, att missbrukarna endast erbjuds s.k.12-stegsbehandling vid
kommunens egna behandlingshem och att det finns lediga platser vid
Sundsvalls institutioner samt att utredningstiderna är långa. Motionären
redogör vidare för den försöksverksamhet med ”öppet intag” som pågår
vid behandlingshemmet Vårnäs i Vingåker och som innebär att personer
med missbruksproblem själva, utan föregående utredning av
socialtjänsten, kan söka heldygnsvård vid Vårnäs. I motionen föreslås att
socialnämnden ges i uppdrag att undersöka om det är möjligt att införa
”öppet intag” på kommunens egna institutioner.
Beslutsunderlag
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-05-14
- Socialnämndens yttrande 2003-04-16 och underliggande
förvaltningsskrivelser
- Motionen
Beslut
Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
-----
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Dnr 227/03 041

Sammanträffande med Timrå kommun och
Sundsvall/Timrå Räddningstjänstförbund om
budget 2004 för förbundet
Bakgrund
Enligt kommunalförbundsordningen för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ska förbundsdirektionen årligen – senast före maj
månads utgång – uppta samråd med förbundsmedlemmarnas styrelser
kring ett av direktionen upprättat förslag till budget. Förbundsdirektionen fastställer därefter – senast före utgången av oktober månad
– kommunalförbundets budget.
I anslutning till dagens finansutskottssammanträde håller finansutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott i Timrå och företrädare för
Räddningstjänstförbundet nämnda samråd med start kl 16.30.
Samrådsunderlag
* Motiveringsskrivelse 2003-05-14
* Förslag till budget 2004 med plan för ekonomin 2005-2006
* Skrivelse 2003-05-14 om utrednings och framtida övningsfält
Överläggning
Vid dagens samråd lämnar räddningschefen kommentarer utifrån följande
disposition
*Tillbakablick 2002
*Läget 2003
*Budget plus plan
*Övningsfält
Härefter ges de närvarande möjlighet att lämna kommentarer och ställa
frågor
Ca kl 17.10 förklaras samrådet vara avslutat.
----
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§ 207

Representation i styrelsen för Villa Marieberg
Vid finansutskottets sammanträde den 20 maj 2003 godkännes att
kommundirektören ingår som ledamot i styrelsen för stiftelsen Villa
Marieberg.
----
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§ 208

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
stiftelser för sommarverksamhet för
behövande barn och ungdom
Ärendet tas upp till behandling vid ett extra sammanträde med
finansutskottet den 2 juni 2003.
----
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§ 209

Utdelning ur Stiftelsen Bertil Åströmssons
fond
Bakgrund
Lidens programråd på Rutgården har hemställt om bidrag ur rubr fond.
Av stiftelsens avkastning 2003 återstår 5 000 kronor
Beslut
Finansutskottet beslutar
att bevilja bidrag med 5 000 kronor ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond
till Lidens programråd
----
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