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Tid Kl. 14.00 - 15.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Christer Berglund (s) ordförande  
 Anita Bdioui (s) v ordförande  
 Martin Johansson (s)   
 Lena Österlund (s)   
 Leif Nilsson (s)   
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare  
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 Ingrid Möller (mp)   
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 Sven Bredberg (m)   
 Mats Mehlin (c)   
 Claes Stockhaus (v)   
 Annicka Burman (v)   
 Gunilla Molin (kd)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist, sekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Hans Stark Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB § 86 
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Protokollet omfattar §§ 86--108 
 
 
Justeras 
 
 
 
Christer Berglund  Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Leif Nilsson 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla den 14 februari 2007 betygar  
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leif Nilsson med 
Andreas Nelvig som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 100/05  030 
 

§ 86 Utredning om förutsättningar för ett kommu-
nalt konkurrensutsättningsprogram 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uttala att utredningen med kommunstyrelsekontorets bilaga 

överensstämmer med det av kommunstyrelsen beslutade 
direktivet,  
 

att kommunstyrelsen återkommer med förslag på eventuell fortsatt 
hantering, samt 
 

att  uppdra åt kommunstyrelsekontoret att utreda följande två frågor: 
Vad är konkurrensutsatt i dag? Vad kan inte konkurrensutsättas? 

Bakgrund 
Fullmäktige beslutade den 31 oktober 2005, §§ 513 - 514, att uppdra åt 
kommunstyrelsekontoret att utreda förutsättningarna för ett kommunalt 
konkurrensutsättningsprogram samt vissa därtill näraliggande frågor.  
 
Den 13 februari 2006, § 40, fattade kommunstyrelsen beslut om 
direktiv för utredningen. Utredningsuppdraget har tilldelats utredaren 
Hans Stark, verksam vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 
 
Av direktiven framgår att utredningen ska ge: 

• en redovisning och utvärdering av tidigare gjorda erfarenheter 
av konkurrensutsättning såväl från Sundsvalls kommun som 
från andra kommuner 

• en redovisning av olika motiv för konkurrensutsättning 
• en redovisning av vilka verksamhetsområden som kan vara 

särskilt lämpliga att konkurrensutsätta  
• en redovisning av alternativa verksamhetsformer 
• en redovisning av vilka stödåtgärder som kommunen kan 

erbjuda den egna personalen inför ett eventuellt 
verksamhetsövertagande 

• en redovisning av vilket intresse det finns hos kommunens 
personal att delta i personalkooperativ eller andra 
företagsformer. 
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Vid finansutskottets sammanträde den 22 augusti 2006, § 157, lämnade 
utredaren en lägesrapport över utredningen och informerade om 
utredningens fortsatta inriktning.  
 
Den begärda utredningen har av utredaren getts namnet Rådgivnings-
rapport ”Förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättning-
sprogram, Sundsvalls kommun”. Den har kompletterats med en PM av 
kommunstyrelsekontoret med uppgifter om personalens intresse av att 
delta i andra företagsformer. 
 
Inför kommunstyrelsens sammanträde har ärendet behandlats av 
samordningsutskottet den 16 januari och av finansutskottet den 23 
januari 2007. 

Överläggning 
Utredaren Hans Stark går i korthet igenom rapporten och däri angivet 
förslag. 
 
Frågor ställs av Habib Effati ( ), Erland Solander (m), Lars Persson (fp) 
och Eva Lohman (m). 
 
Utredaren besvarar frågorna och uppger att han kommer att skicka de 
bilder han visat vid sammanträdet till sekreteraren. 
 
Ordföranden tackar utredaren för hans medverkan vid sammanträdet. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till de båda utskottens förslag men med ett 
tillägg om en tredje att-sats i vilken det uppdras till kommunstyrelse-
kontoret att utreda följande två frågor: Vad är konkurrensutsatt i dag? 
Vad kan inte konkurrensutsättas? Hon förklarar att de två frågorna 
anges i rapporten under 3.3 Konkurrensutsättningsprogram. 
 
Lars Persson (fp) yrkar, med instämmande av Eva Lohman (m), Rein-
hold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd), att kommunstyrelsen 
skall besluta att genomföra de två åtgärdsförslag som framläggs i 
rapporten, dvs. att ett övergripande program för att pröva alternativ till 
drift i egen regi fastställs av kommunfullmäktige samt att kommun-
styrelsen utarbetar detaljerade anvisningar för nämnders och förvalt-
ningars arbete med att pröva alternativa driftformer. Yrkandet justeras 
slutligen till att även omfatta Anita Bdiouis tilläggsyrkande om uppdrag 
till kommunstyrelsekontoret. 
 
Inlägg görs av Kim G Ottosson (v), Christer Berglund (s), Habib Effati 
( ) och Martin Johansson (s). 
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Efter överläggningen ställer ordföranden Anita Bdiouis yrkande mot 
Lars Perssons m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Anta Bdiouis förslag. 

Reservation 
Erland Solander (m), Andreas Nelvig (m), Eva Lohman (m), Lars 
Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-23, § 55 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-16, § 25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-27, rev. 2007-01-10 
• Rådgivningsrapport ”Förutsättningarna för ett kommunalt konkur-

rensutsättningsprogram, Sundsvalls kommun”, Hans Stark, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-01-10 med kompletterande 
uppgifter om personalens intresse av att delta i andra 
företagsformer 

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-19, rev. 2006-02-01 
 
– – – – 
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Dnr 569/06  141 
 

§ 87 Handlingsplan för förbättrat företagsklimat 
2007—2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i 

Sundsvall 2007-2010, samt  
 

att handlingsplanen följs upp i samband med uppföljningen av 
utvecklingsplanen för tillväxt och arbete samt att en särskild 
redovisning görs till finansutskottet i maj i samband med att 
Svenskt Näringslivs ranking presenteras. 

Bakgrund 
Den första versionen av handlingsplanen för förbättrat företagsklimat 
antogs av utvecklingsutskottet den 18 oktober 2005. Aktiviteterna i den 
är nu genomförda. Några av aktiviteterna innehöll djupstudier av före-
tagarnas uppfattning av processer som berör företag och företags-
klimatet. Utifrån studierna har nu tre områden identifierats som 
kommunen behöver arbeta vidare med; Attityd, Service och Dialog. 
Syftet med den reviderade handlingsplanen för år 2007-2010 är att 
systematiskt och kommunövergripande genomföra aktiviteter för att 
förbättra företagsklimatet inom dessa områden.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-23, § 59 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-09 
• Förslag till ”Handlingsplan för förbättrat företagsklimat 2007—

2010”, reviderad version februari 2007 (tilläggslistan) 
 
– – – – 
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§ 88 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Organisationsförändringar – lägesrapport 

o Samhällsplanering och kollektivtrafik till 
stadsbyggnadskontoret 

o Livsmiljö till miljökontoret 
o Ny informationsavdelning 
o Förebyggande hälsovård och rehabilitering 
o Lön och Pension till fastighetskontoret 
o Rekryteringsenhet. Avvakta 

 
• Pågående chefsrekryteringar 

o Upphandlingschef 
o Informationschef 

 
• Försäkringsbolaget – utfall 2006 

Inlägg görs i denna del av Reinhold Hellgren (c) och Christer 
Berglund (s). 
 

• Rollfördelning politik – förvaltning 
 
• Stadshuset 

Inlägg görs i denna del av Lars Persson (fp), Christer Berglund (s), 
K Lennart Andersson(s) och Leif Nilsson (s) samt kommentar av 
stadsjuristen. 
 

• Regiondiskussion 
o Rapport från Ansvarskommittén 27/2 
o Regional konferens om Ansvarskommittén 6/3 
o KSO-seminarium 22/3 
o Möte i Sundsvallsregionen 23/3 
o SKL:s remisskonferens om Ansvarskommittén 3/5 

 
– – – – 
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Dnr 51/07  043 
 

§ 89 Bokslutskommunikén år 2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att lägga bokslutskommunikén till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt en bokslutskommuniké för 
kommunen och kommunkoncernen. Bokslutskommunikén innehåller 
en preliminär sammanställning av kommunens resultat för 2006 och 
den ekonomiska ställningen per 2006-12-31. 

Överläggning 
Lars Hillerström (mp) undrar om skrivningar i kommunikén om 
försäljningen av Stadshuset. 
 
Ekonomidirektören förklarar att skrivningen om realisationsförlust vad 
avser Stadshuset inte är korrekt och att det därför kommer att göras en 
ändring i texten i årsredovisningen för 2006 på så sätt att en nedskriv-
ning görs av det bokförda värdet av Stadshuset med motsvarande 
belopp som i kommunikén redovisad realisationsförlust. Han förklarar 
att en nedskrivning kan motiveras med det aktuella ärendet om 
Stadshuset.  
 
Reinhold Hellgren (c) har frågor om ett nyckeltal i kommunikén, 
nämligen Skattefinansieringsgrad investeringar, som finns i en tabell 
under rubriken Finansiella mål, och där utfallet redovisas som 110 %. 
Inlägg i denna del görs av Habib Effati ( ), Lars Persson (fp), Claes 
Stockhaus (v) och Mats Mehlin (c). Kommentar lämnas av 
ekonomidirektören. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag och ber 
att det i protokollet lämnas en förklaring till det diskuterade nyckeltalet.  
 
Sekreteraren har från den redovisningsansvarige fått följande 
förklaring:  
Skattefinansieringsgraden beskriver hur stor andel av årets netto-
investeringar som kommunen kunnat finansiera med egna medel (i form 
av återstående skatteintäkter). Egna medel räknas fram genom att 
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resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar och 
andra icke likvidpåverkande poster. Skattefinansieringen av 
investeringarna uppgår till 110 %, vilket innebär att kommunen fullt ut 
har kunnat finansiera sina investeringar med egna medel samt att 
kommunen dessutom har fått pengar över efter att driften och 
investeringarna har betalts. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-30, § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-30 
• Bokslutskommuniké 2006 
 
– – – – 
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Dnr  528/05  042 
 

§ 90 Kommunstyrelsekontorets internkontroll år 
2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att kontrollpunkten IT-säkerhet i 2006 års internkontrollplan förs 

över till 2007 års internkontrollplan, 
 

att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens fastställda revisionsplan har kontroll utförts 
inom: 
• Personalavdelningen 
• IT-staben 
• Lön & Pension 
• Upphandlingsavdelningen 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-30, § 30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-08 
 
– – – – 
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Dnr  50/07  042 
 

§ 91 Inför internkontrollplan för 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att under 2007 kontrollera följande: 

• efterkontroll av fakturor i Ascendo Invoice 
• fakturering (internt och externt) 
• ersättare till attestanter i Ascendo Invoice 
• IFS-självservice 
• användares behörighet till verksamhetssystem 
• registrering av nya leverantörer 
• fakturaskanning, samt 
• IT-säkerheten 
 

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd årligen anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av 
uppföljningen rapporteras till nämnden. 
 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram exempel på punkter som kan 
vara aktuella för internkontrollplan för kommunstyrelsekontoret 2007. 
 
För 2006 bestod internkontrollplanen av punkterna: 

• Arbetsmiljö/Sjukfrånvaro 
• IT-säkerhet – åtgärder av kända brister 
• IFS-personalsystem – statistik samt brukarnas  
• Köptrohet mot ingångna avtal 
• Introduktion till nyanställda samt rutin för att tillvarata kunskap 

från personal som slutar 
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Överläggning 

Ur samordningsutskottets protokoll 
Utifrån de aktiviteter som finns föreslagna, och det förslag till 
kontrollmetod som föreslås, enas utskottet om att 2007 års kontrollplan 
ska bestå av: 
• efterkontroll av fakturor i Ascendo Invoice 
• fakturering (internt och externt) 
• ersättare till attestanter i Ascendo Invoice 
• IFS-självservice 
• användares behörighet till verksamhetssystem 
• registrering av nya leverantörer 
• fakturaskanning. 
 
I samband med utskottets behandling av 2006 års internkontroll enades 
utskottet om att föreslå kommunstyrelsen att granskningen av IT-
säkerheten förs över till 2007 års internkontroll (samordningsutskottets 
protokoll § 30/2007). Därför läggs även denna punkt till 2007 års 
kontroll. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-30, § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-09 
• Kommunstyrelsekontorets internkontrollplan 2007 med tolv 

alternativ 
 
– – – – 
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Dnr 61/05  042 
 

§ 92 Regler för styrning och uppföljning av mål i 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Regler för styrning och uppföljning av mål och 

resurser i Sundsvalls kommun, med det tillägg att 
kommunfullmäktige vid valår ska fastställa mål och 
resursplanen i november månad.  
 

att upphäva tidigare Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls 
kommun, daterade 1997-12-15 med senaste revidering  
2005-02-28.  

Bakgrund 
Regler för ekonomistyrning antogs av kommunfullmäktige 1997-12-15. 
Reglerna har därefter reviderats 1999-09-20, 2000-09-25, 2001-04-23 
samt 2005-02-28. 
 
Härmed föreslås att kommunfullmäktige fastställer nya Regler för 
styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun som 
ersätter tidigare Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun. 
 
Motivet till att nya regler föreslås är främst att kommunens lednings-
process har utvecklats från att enbart varit en budgetprocess till att 
omfatta även styrning och uppföljning. Budgetprocessen i sig har 
förändrats samt utvecklats och en ny modell kallad mål och resursplan 
har införts. Med anledning av detta har kommunstyrelsekontoret fått i 
uppdrag av kommunstyrelsen att se över och föreslå förändringar i 
”Regler för ekonomistyrning”. Kontoret har ansett att förändringarna är 
av så övergripande och omfattande karaktär att ett helt nytt regelverk 
bör ersätta det tidigare gällande. 
 
Ett ytterligare motiv till förändring är några förbättringsförslag som 
redovisades i slutrapporten om utvecklingsprojektet kring kommunens 
ekonomiska uppföljningar 
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Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Lars Persson (fp) frågar om kontorets förslag att kommunfullmäktige 
även val år ska fastställa mål och resursplanen i juni. Ekonomi-
direktören besvarar frågan och tillägger att Umeå kommun arbetar så.  
 
Magnus Sjödin (m) anser att nuvarande arbetssätt ska bibehållas, dvs. 
att kommunfullmäktige vid valår fastställer mål och resursplanen i 
november. Reinhold Hellgren (c) och Martin Johansson (s) instämmer.  
 
Efter överläggningen enas utskottet om att nuvarande arbetssätt ska 
föreslås bibehållas, dvs. att kommunfullmäktige vid valår ska fastställa 
mål och resursplanen i november månad.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-01 
• Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls 

kommun 
 
– – – – 
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Dnr 32/07 040 
 

§ 93 Förslag till politiska direktiv för mål och 
resursplan 2008 med plan för 2009-2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 

26 februari 2007 klockan 10.00. 

Bakgrund 
Vid finansutskottets sammanträde den 23 januari 2007, § 53, 
överlämnade kommunstyrelsekontoret planeringsförutsättningar för 
mål och resursplan 2008 med plan för 2009-2010. 
 
Vid finansutskottets sammanträde den 6 februari 2007 överlämnade 
dels socialdemokraterna, vänsterpartiet, och miljöpartiet de gröna och 
dels Allians för Sundsvall, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och 
kristdemokraterna, sina förslag till direktiv.  

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2006 förklarar 
Anita Bdioui (s) att följande ändringar skall göras i dokumentet om 
fördelning som utdelats inför sammanträdet: 

• Om det krävs specificering av de enskilda uppdragen får berörd 
förvaltning ta upp det med respektive nämnds ordförande. 

• 3.4.3 Fokusområden 
o Nr 22 där Fokusera, SEAB? ändras till Fokusera, SEAB 
o Nr 27 flyttas till Stödprocess 

 
Lars Hillerström (mp) förklarar att det i Direktiv mål och resursplan 
Sundsvall 2008-2010, som utdelats inför sammanträdet, skall stå 
motverka diskriminering under rubriken Jämställdhet. 
 
Lars Persson (fp) yrkar att ärendet behandlas på kommunstyrelsens 
extra sammanträde den 26 februari 2007. Som skäl åberopar han att 
oppositionen fick majoritetens reviderade version av direktiv en 
halvtimme innan sammanträdet. 
 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till förslaget från Allians för Sundsvall. 
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Kommundirektören säger att det i majoritetens förslag till Direktiv för 
mål- och resursplan 2008 finns önskemål om 6 utredningar och 56 
förslag. Han förklarar att kommunstyrelsekontoret, förvaltningarna och 
de kommunala bolagen vill ha tydliga svar på följande frågor kring det 
fortsatta arbetet om uppdragen: 

o Vem? Ange vilken nämnd eller styrelse som skall bereda 
respektive punkt och vilken som har ansvar för samordning 

o När? Skall redovisning ske till årets budgetberedning eller till 
ett senare datum? 

o Hur? Omfattning på den skriftliga redovisningen som förväntas 
o Vad? Tydliga uppdrag, några av uppdragen behöver preciseras 

med vad som avses  
 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet till 
den 26 februari 2007. 
 
På fråga av kommundirektören förklaras att förvaltningarna och de 
kommunala bolagen kan använda de inför sammanträdet utdelade 
handlingarna som arbetsmaterial för att förbereda arbetet med 
uppdragen. 

Beslutsunderlag 
• Fördelning av uppdrag och kommentarer till Direktiv, Mål och 

resursplan Sundsvall 2008-2010, s, v och mp, Kommunstyrelse-
kontoret, 2007-02-12 (utdelat inför sammanträdet) 

• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 68 
• Direktiv mål och resursplan Sundsvall 2008-2010, 

socialdemokraterna, vänsterpartiet, och miljöpartiet de gröna, 
2007-02-06, rev. 2007-02-12 (utdelat inför sammanträdet) 

• Politiska direktiv för mål- och resursplan 2008, Allians för 
Sundsvall, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och 
kristdemokraterna 

• Planeringsförutsättningar inför Mål- och resursplan 2008 samt för 
Plan för 2009—2010 

 
– – – – 
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Dnr 28/07  045 
 

§ 94 Klingsta förskola, utökning med en avdelning 
samt ändring av beslut om investerings-
objekt 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 § 12, Mål och resurs-

plan 2007 med plan för 2008-2009, kommunstyrelsens investe-
ringar i förvaltningsfastigheter ändras på så sätt att objektet 
Klingsta förskola, utökning med en avdelning, tillkommer i 
specifikationen över vilka objekt som får påbörjas under 2007, 
 

att fastighetsnämnden får ianspråkta 7,5 mkr ur investerings-
budgeten 2007 för förvaltningsfastigheter för utbyggnad av 
Klingsta förskola med en avdelning. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 7,5 mkr av 
investeringsmedel som avsatts för investeringar i förvaltnings-
fastigheter enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2006-11-27 
§ 12, Mål och resursplan 2007 med plan för 2008-2009, Kommun-
styrelsens anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter. 

Överläggning 
Finansutskottet ställde vid sitt sammanträde den 6 februari 2007 frågor 
om ombyggnadskostnaderna. Svaret på dessa frågor skulle tas fram till 
kommunstyrelsens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
• E-post 2007-02-07 från fastighetskontoret med svar på begärd 

komplettering av finansutskottet 
• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-05 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-01-17, § 16 
• Fastighetskontorets skrivelse, 2006-12-28 
 
– – – – 
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Dnr 70/07  045 

§ 95 Kårhuset, tak och fasadrenovering, internlån 
m.m. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att den tillkommande driftskostnaden på ca 200 tkr inarbetas i 

ramen för verksamheten Subventionering av lokaler under 2008 
och framåt när investering är slutförd. 

Bakgrund 
Frågan om renovering av kårhusets fasad och utbyte av taket har under 
några år diskuterats inom fastighetskontoret. Besiktningarna visar att 
taket är i dåligt skick och att det finns uppenbar risk för att inträngande 
vatten kan orsaka dyra och svårhanterliga skador på byggnaden och 
dess inredning om inget görs. Under vintern 2006 infordrades anbud 
avseende både renovering av tak och fasader. Då inkomna anbud 
väsentligt översteg den budgeterade kostnaden avbröts upphandlingen. 
En ny förfrågan gjordes i oktober 2006 men inkomna anbud var 
fortfarande för höga. Fastighetsnämnden beslöt då att endast upphandla 
takentreprenaden till en kostnad av 2,7 mkr samt att ansöka om 
internlån för projektets genomförande. 

Överläggning 
Finansutskottet ställde vid sitt sammanträde den 6 februari 2007 frågar 
om nivåskillnaden mellan internlånet och offerten. Utskottet konsta-
terade att frågan skulle besvaras till kommunstyrelsens sammanträde. 
Utskottet beslutade att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 2,7 
mkr för renovering av Kårhusets tak 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2007 svarar 
stadsjuristen på Lars Perssons (fp) fråga att begärd komplettering finns 
i handlingarna på sidan 173, Kostnadssammanställning. 
 
Inlägg görs av Andreas Nelvig (m) och K Lennart Andersson (s). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 67 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-05 
• Fastighetsnämndens protokoll, 2007-01-17, § 18 
• Fastighetskontorets skrivelse, 2007-01-15 
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• Kostnadssammanställning 2007-01-15 
 
– – – –
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Dnr  49/07  044 
 

§ 96 Konsekvenser för Sundsvalls kommuns 
verksamhet och målgrupper utifrån budget-
propositionen för 2007 avseende politik-
områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration – delrapport 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 

att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
beaktar vad som framkommit i rapporten, 
 

att delrapport två presenteras för kommunfullmäktige i december 
2007. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-27, § 12, Mål och resursplan 
2007 med plan för 2008-2009:  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en konsekvensbeskrivning av 
hur regeringens nu lagda förslag påverkar nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration och att lämna förslag på hur negativa 
effekter kan mildras. 
 
Förvaltningen för arbetsmarkand, vuxenutbildning och integration 
(FAVI) och kommunstyrelsekontoret har samrått vid framtagandet av 
rapporten. 

Överläggning 
Inlägg görs av Habib Effati ( ) och Lena Österlund (s) samt kommentar 
av stadsjuristen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-30, § 32 
• Skrivelse av FAVI och kommunstyrelsekontoret 2007-01-23 
• Delrapport 1 - Konsekvenser för Sundsvalls kommuns verksamhet 

och målgrupper utifrån budgetpropositionen för 2007 avseende 
politikområdena arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

 
– – – –
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Dnr 524/06  539 
 

§ 97 Rabatt för pensionärer på bussresor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att överlämna ärendet till Länstrafikens styrelse för beslut. 

Bakgrund 
Kommunala pensionärsrådet har i skrivelse 2006-10-11 ansökt om att 
pensionärer ges möjlighet att resa med buss för halva priset under hela 
året. 
 
Frågor rörande den kollektiva trafiken och övriga samhällsbetalda resor 
i Västernorrlands län regleras i gällande konsortialavtal från 1 januari, 
2003. I 18 § konsortialavtalet framgår att Länstrafiken beslutar om 
vilka taxor som ska gälla i linjetrafiken, skärgårdstrafiken och 
kompletteringstrafiken. Ägare kan mot ekonomisk reglering 
överenskomma med Länstrafiken om avvikande taxa. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-30, § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-22 
• Kommunala pensionärsrådets skrivelse 2006-11-15 
• SPF:s skrivelse 2006-10-11 
 
– – – – 
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Dnr  52/07  105 
 

§ 98 Stadsvision Sundsvall 2007- 2037 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt kommunstyrelsekontorets och 
stadsbyggnadskontorets föreslag kommunfullmäktige besluta 
 
att Stadsvision Sundsvall ska utgöra ett av kommunens styr-

dokument, 
 

att anta visionen om Människan, Staden och Regionen som finns 
beskrivna i Stadsvision Sundsvall, samt de tio uppdragen, 
 

att överlämna och uppdra till kommunstyrelsen att äga Stadsvision 
Sundsvall och att leda processen kring denna, 
 

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att operativt driva det fort-
satta arbetet med Stadsvision Sundsvall samt att kommunicera ut 
den till kommunens anställda, medborgare och exploatörer, 
 

att uppdra till fastighetsnämnden, miljönämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, NAVI, kultur och 
fritidsnämnden, kommunstyrelsen och Stadsbacken med sina 
dotterbolag att under 2007 skriftligen redovisa hur de avser att 
införliva Stadsvision Sundsvall i sin verksamhet, 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att sammanställa nämndernas och 
bolagens redovisningar, 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om direktiv för de över-
siktsplanefördjupningar som kan behövas inom det geografiska 
område som Stadsvision Sundsvall berör, samt 
 

att entlediga ledningsgruppen för Stadsvision Sundsvall från sitt 
uppdrag. 

Bakgrund 
Under 2005 beslutade stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott att inleda arbetet med en stadsvision för Sundsvalls 
kommun. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott, med Kim G Ottosson 
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(v), utsågs till ledningsgrupp för projektet. I november 2006 ersattes 
Lena Österlund (s) av Leif Nilsson (s). 
 
Projektet har nu lämnat sitt förslag till vision. Av visionen framgår att 
stadsvision Sundsvall ska vara verktyg, ledstjärna och inspiratör för 
exploatörer, politiker, tjänstemän och allmänhet. Stadsvision Sundsvall 
ger beredskap att möta de möjligheter och utmaningar som kommer 
slag i slag i Norrlands största arbetskraftsregion. Det handlar om att 
våga agera och att stärka Sundsvalls identitet. 
 
Visionen grundar sig på kommunens utvecklingsplan och djupgående 
analyser över hur näringsliv och medborgare vill att Sundsvall ska 
utvecklas. Utgående från dessa analyser har sedan studier utförts i syfte 
att finna grundläggande stadsbyggnadsmässiga principer för stadens 
utveckling. Perspektivet är 30 år. Med Stadsvision Sundsvall utvecklas 
kommunens sätt att arbeta, till en tydlig strategi för hur staden ska 
byggas och utvecklas. 

Överläggning 
Inlägg görs av Lars Persson (fp), K Lennart Andersson (s) och 
Reinhold Hellgren (c). 
 
Hans Brynielsson (kd), med instämmande av Andreas Nelvig (m), 
yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets 
att-satser. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-30, § 28 
• Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse 

2007-01-23 
• Stadsvision Sundsvall 2007-2037 
 
– – – – 
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Dnr 394/03  001 
 

§ 99 Länsstyrelsens beslut att avregistrera 
stiftelsen Sundsvalls konstskola (KOMS) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att lägga länsstyrelsens beslut om att avregistrera stiftelsen 

Sundsvalls Konstskola (KOMS) till handlingarna. 

Bakgrund 
Sundsvalls konstskola har sedan 1995 drivits av Stiftelsen Sundsvalls 
konstskola (KOMS), med kommunen som stiftare. Kommunfull-
mäktige beslutade 2004-11-29 § 328 att överlåta huvudmannaskapet för 
Sundsvalls konstskola till ABF i Sundsvall. I stiftelsens stadgar 14 § 
fanns angivet 
 
”Om verksamheten vid Sundsvalls konstskola KOMS övergår till annan 
huvudman, skall stiftelsens verksamhet upphöra och stiftelsen 
automastiskt upplösas. Stiftelsens tillgångar skall härvid, om inte något 
annat beslutas, tillfalla kommunen”. 
 
Stiftelsens tillgångar överfördes vid slutet av 2005 till kommunen i 
avvaktan på att de skall föras vidare till den nya huvudmannen. 
Stiftelsen saknade tillgångar vid utgången av 2005. 
 
Kommunstyrelsekontoret har under 2006 tillställt länsstyrelsen de 
handlingar som har krävts för att avregistrera stiftelsen. Länsstyrelsen 
har i beslut 2006-12-04 meddelat kommunen att länsstyrelsen beslutat 
att avregistrera stiftelsen Sundsvalls Konstskola (KOMS) och att 
stiftelsen skall anses upplöst. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-11 
• Skrivelse från Länsstyrelsen Västernorrland 2006-12-04 
 
– – – – 
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Dnr 394/03  001 
 

§ 100 Avtal om huvudmannaskap för Sundsvalls 
konstskola 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna avtal om huvudmannaskap för Sundsvalls Konstskola 

enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-29 § 328 att överlåta huvud-
mannaskapet för Sundsvalls konstskola till ABF i Sundsvall. Kommun-
fullmäktige beslutade vidare att uppdra till kommunstyrelsen att för 
kommunens räkning besluta om avtal och andra frågor som kommer att 
erfordras för att verkställa ändrat ansvar för konstskolan. 
 
Kommunstyrelsekontoret har  arbetat fram ett förslag till av tal med 
ABF som ska reglera huvudmannaskapet för skolan och vad som ska 
gälla vid en eventuell avveckling. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Lars Persson (fp) ställer frågor om § 9 i det föreslagna avtalet. Han 
frågar om det är normalt att kommunen står för avvecklingskostnader, 
samt om garantin kan skrivas ned från fem till tre år. 
 
Ekonomen besvarar att skrivningen har varit en garanti för konstskolan 
vid en eventuell nedläggning. Om tiden ska skrivas ned måste ny 
förhandling med skolan föras. Han tillägger att skolan inte får några 
bidrag från kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-05 
• Förslag till avtal om huvudmannaskap för Sundsvalls Konstskola 

med bilaga 1–3. 
 
– – – –
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Dnr 298/06  100 

§ 101 Erbjudande om lokalt utvecklingsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att delta i projektet. 

Bakgrund 
I syfte att motverka människors utanförskap och utbredningen av 
antalet utanförskapsområden inbjuder regeringen kommuner att sluta 
lokala utvecklingsavtal. Avtalen innebär att särskilda kommunala och 
statliga satsningar görs i ett utvalt bostadsområde. (jmf budget-
proposition 2006/07:1). 
 
Utvecklingsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2006, 
§ 112, att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ge in ansökan om 
deltagande i storstadsarbetet genom ingående av lokalt utvecklingsavtal 
samt att utarbeta underlag för ansökan och återkomma till 
utvecklingsutskottet genom att lämna underlaget för påseende innan 
slutligt avtal skrivs med regeringens företrädare. 
 
Vid samordningsutskottets sammanträde den 16 januari, § 24, lämnades 
en redogörelse från kommunens träff med storstadskansliet om avtalen. 
Det konstaterades att det bostadsområde som avtal föreslås slutas för är 
Skönsberg och de statliga myndigheter som ingår i avtalet är Arbets-
marknadsverket, Försäkringskassan, Myndigheten för skolutveckling, 
Brottsförebyggande rådet, och Rikspolisstyrelsen. Avtalen ska tecknas 
vecka 8 och från april 2007 ska arbetet inledas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-31 med tre bilagor 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-30, § 34 
• Samordningsutskottets protokoll 2006-01-16, § 24 
• Sammanfattning av vad lokalt utvecklingsavtal innebär för 

kommunen 2007-01-25 
• Förslag till lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Sundsvalls 

kommun 2007-01-23 med tre bilagor 
o Avgränsningar 
o Strategisk stadsdelsplan 
o Utvärdering 
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• Ansökan om lokalt utvecklingsavtal 2006-09-27 med två bilagor 
o Beskrivning av Skönsberg 
o FATI – förebyggande arbete – tidiga insatser 

 
– – – – 
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Dnr 504/06  026 
 

§ 102 Central enhet för stödja chefer i arbetet med 
förebyggande hälsovård och rehabilitering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att en central enhet för förebyggande hälsovård och rehabilitering 

till stöd för organisationens chefer inrättas, 
 

att den nya enheten placeras vid kommunstyrelsekontorets 
personalavdelning, 
 

att den nya enheten får en chef och nio medarbetare, 
 

att en befattning inkl medel från vardera barn- och 
utbildningskontoret, socialtjänsten, fastighetskontoret och 
Kommunhälsan förs över till den nya enheten, 
 

att återstående kostnader 2007 finansieras inom ramen för i 
årsbudget 2006 reserverade medel, samt 
 
kostnaderna från och med 2008 täcks inom ramen för anslaget 
för personalkostnadsökningar. 

att 

  
Kommunstyrelsen beslutar dessutom enligt samordningsutskottets 
förslag 
 
att  ge fastighetsnämnden i uppdrag att se över användningen av 

lokalerna på Norrmalmsgatan 6 (Green Room och angränsande 
utrymmen). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har för diskussion lyft frågan om central 
enhet med uppgift att stödja chefer i rehabiliteringsarbetet. 
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Den första etappen av serviceutredningen presenterades för finans-
utskottet i mars 2006. När det gäller frågan om rehabilitering är 
inriktningen att inrätta en central enhet med uppgift att stödja chefer i 
rehabiliteringsarbetet. Kommunstyrelsekontoret föreslår nu att en sådan 
enhet inrättas med placering tills vidare vid kommunstyrelsekontorets 
personalavdelning. I första hand byggs enheten upp genom intern 
omfördelning av personal.  

Överläggning 
Samordningsutskottet uttalade vid sitt sammanträde den 16 januari 
2007 att det skulle återkomma i namnfrågan för enheten.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2007 påtalar Leif 
Nilsson (s) att namnfrågan på enheten alltjämt återstår att lösa. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-01-16, § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-13, rev 2007-01-17 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-15 
 
– – – – 
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Kommunstyrelsen 
 

2007-02-12 31 
 

 
Dnr 559/06  309 
 

§ 103 Ansvarig nämnd för kommunens skyldig-
heter enligt lag (1945:119) om stängsel-
skyldighet för järnväg m.m. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvaret för fullgörande av kommunens skyldigheter enligt lag 

(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. skall åvila 
stadsbyggnadsnämnden, samt 
 

att bestämmelse om detta, i överensstämmelse med vad som 
framgår på sidan 3 i kommunstyrelsekontorets skrivelse, införs i 
stadsbyggnadsnämndens reglemente. 

Bakgrund 
Enligt 11 § första stycket i lag (1945:119) om stängselskyldighet för 
järnväg m.m. beslutar kommun, beträffande järnväg som är avsedd för 
allmän trafik, efter samråd med järnvägens innehavare i den mån det är 
påkallat från allmän synpunkt att stängsel inom kommunens område 
skall hållas utmed järnvägen till skydd för personer som bo eller 
uppehålla sig intill denna. Av bestämmelsens andra stycke framgår att 
järnvägens innehavare är skyldig att anordna, tillse och underhålla 
stängsel i enlighet med kommunens beslut. I 12 § föreskrivs att kostnad 
för anordnande, tillsyn och underhåll av stängsel betalas till nittio 
procent av kommunen och tio procent av järnvägens innehavare. I fråga 
om stängsel vid stations- eller bangårdsområde skall dock kostnaden 
fördelas lika. 
 
Det finns inte föreskrivet i reglemente vilken kommunal nämnd som 
ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt lagen. Frågan har väckts vid olika tillfällen men någon reglering 
av ansvaret genom bestämmelse i reglemente har inte skett. De 
nämnder som har bedömts ligga närmast till hands för att ansvara för 
kommunens skyldigheter enligt lagen är stadsbyggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden. 
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2007-02-12 32 
 

Mot bakgrund av att ansvaret inte är reglerat bör fullmäktige ta 
ställning till vilken nämnd som skall ansvara enligt ovan samt 
bestämmelse om detta bör föras in i reglemente för den aktuella 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-23, § 56 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-18 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-12-19 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-12-13, § 350 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-11-22, § 113 

 
– – – – 
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Dnr 72/07  002 
 

§ 104 Bemyndigande i ärenden om krav på 
ersättning för LSS-insatser 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att - med ändring av tidigare lämnat bemyndigande 2005-10-17, § 

177 – bemyndiga Lena Österlund, Martin Johansson och Eva 
Lohman att tillsammans på kommunstyrelsens vägnar besluta 
om instruktioner till tjänstemän samt till kommunens 
befullmäktigade ombud i ärende avseende krav på ersättning 
från Timrå kommun med anledning av insatser under åren 2004 
och 2005 enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

Bakgrund 
Information om ärendet har tidigare lämnats till kommunstyrelsen, bl.a. 
den 17 oktober 2005, § 155. Vid det sammanträdet under § 177 gav 
kommunstyrelsen bemyndigande till Ewa Back (s), Martin Johansson 
(s) och Eva Lohman (m) att på kommunstyrelsens vägnar ge 
instruktioner i ärendet.  

Överläggning 
Stadsjuristen lämnar en kort information om det aktuella läget i ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att bemyndigandet ändras på så sätt att Lena 
Österlund (s) går in i stället för Ewa Back. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Det antecknas att beslutet är enhälligt. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-10-17, § 177 
 
– – – – 
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2007-02-12 34 
 

 

§ 105 Val av representant till Svartviks 
Industriminnen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet utgår, se kommunstyrelsens protokoll den 4 december 

2006, § 59. 
 
– – – – 
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Dnr 9/07  002 
 

§ 106 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 23 januari 2007; samt 
 
Samordningsutskottet den16 och 30 januari 2007. 

 
– – – – 
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§ 107 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut som fattats under tiden den 

15 december 2006 – den 4 januari 2007: 

• Byggrecycling AB – butiksutrymme och tag-själv-lager 
på Mångatan 4 i Sundsvall 
(Ks dnr 30/07  308) 

• Länsförsäkringar Västernorrland – uttagsautomat i 
galleria på Storgatan 40 i Sundsvall 
(Ks dnr 20/07  308) 

• Golden House Asia Food HB – förrådsutrymme på 
Färjevägen 25 C, Alnö 
(Ks dnr 22/07  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 19/06  106 
 

§ 108 Remiss om helhetsbilden av Kommunalt 
Samverkansorgan för Västernorrland (KSO) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att handläggningen av remissen fortsätter vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 12 mars 2007. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 21 februari 2006, § 32, om yttrande över 
samverkansforums uppdrag att inleda arbetet inför bildandet av ett 
Kommunalt Samverkansorgan i Västernorrland.  
 
En skrivelse från Kommunförbundet Västernorrland inkom till 
kommunen den 15 december 2006 med rubriken Remissunderlag för 
politisk förankring och fördjupade diskussioner om form och innehåll 
för ett Kommunalt Samverkansorgan i Västernorrland (KSO). Till 
skrivelsen var fogat ett remissunderlag. 

Överläggning 
Efter inlägg av Lars Persson (fp), Christer Berglund (s), Lena Österlund 
(s) och Reinhold Hellgren (c) beslutas att kommunstyrelsen fortsätter 
handläggningen av remissen vid sitt sammanträde den 12 mars 2007.  
 
På fråga av kommundirektören förklarar ledamöterna att de inte för-
väntar sig någon förvaltningsskrivelse från kommunstyrelsekontoret till 
sammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-01-15, § 77 
 
– – – – 
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Dnr 6/07  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

Sveriges Kommuner och Landsting 
• Cirkulär 2007:1  Cirkelhantering 2007 samt abonnemang på 

cirkulär 2007 och cirkulärförteckning 2006 
• Cirkulär 2007:5  Nytt avgiftssystem för kommunernas 

livsmedelskontroll 
• Cirkulär 2007:6  Nystartsjobb med bilaga 1: Svensk 

författningssamling 
• Gå på kurs i utvärdering 
• Inbjudan till nätverket för kvinnor med ledande politiska uppdrag 

den 12-13 mars 2007 på Lidingö 
• Våra Ståndpunkter 

Gävleborgs Kommuner och Landsting 
• Inbjudan till Aktualitetsdag inom arbetsrättens område den 

o 15 mars 2007 i Gävle eller 16 mars 2007 i Sundsvall 

Länsstyrelsen Västernorrland 
• Inbjudan till seminarium om ansvarsfull alkoholservering i 

Västernorrland den 20 mars 2007 i Härnösand 

Kommunförbundet Västernorrland 
• Förbundsmöte 2007 hålls den 22 mars 2007 i Örnsköldsvik (Ks dnr 

19/06  106) 
• Kommunen ska utse en ledamot till Kommunförbundets politiska 

utskott – OBS! Svar till kommunförbundet senast den 1 mars 2007 
• Kurser och konferenser under våren 2007 

Revisionen 
• Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av den interna 

kontrollen över konstinnehavet (dnr 53/07 007) 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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