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Tid Kl. 14.00-16.10 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  

Beslutande   

Ledamöter   
 Magnus Sjödin (M) ordförande, ej § 14 pga jäv 
 Else Ammor (M) §§ 9-12, 19 
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
Tjänstgörande ersättare Habib Effati (M) ersätter Else Ammor §§ 13-18, 20 
 Lars Persson (FP) §§ 9-20, ersätter Anneli Luthman (FP) 
 Anders Hedenius (S) §§ 9-20, ersätter Bodil Hansson (S)  
 Kim G Ottosson (V) §§ 9-20, ersätter Claes Stockhaus, samt 

ordförande § 14 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Habib Effati (M) närvarande §§ 9-12,19 
   
Tjänstemän  Stefan Söderlund kommundirektör §§ 9-20 

 Jonas Borg ekonomidirektör §§ 9-20 

 Johanna Kangas kommunsekreterare §§ 9-20 

 Peter Löthman socialdirektör § 10 

 Åke Zetterberg ekonomichef, socialtjänsten § 10 

 Eva-Lisa Järvinen jurist §§ 9-12 

 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist §§ 11-12 

 Mikael Ålund bolagsjurist §§ 11-12 

 Björn Magnusson ekonom § 20 
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Protokollet omfattar §§ 9-20 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Peder Björk 
Ordförande   Justerare 
§§ 9-13, 15-20 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Ordförande 
§ 14 
 
 
 
Johanna Kangas 
Sekreterare 
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Justering 

Dagens protokoll justeras av Peder Björk med Kim G Ottosson som 
ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 

Ordföranden informerar om att ärendena ”Bolagsordning för 
MittSverigeVatten AB” och ”Bolagsordning för Sundsvall Vatten AB” 
utgår.  
 
– – – – 
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§ 9 Statusrapportering av MRP-uppdrag SAM 24 
och 25, 2012-hyresgarantier för ungdomar 
och personer med försörjningsstöd 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 
 

Bakgrund 
Finans- och näringslivsutskottet får en statusrapport om MRP-uppdrag 
SAM 24, 2012, och MRP-uppdrag SAM 25, 2012. Uppdragen innebär 
att kommunen ska införa hyresgarantier för ungdomar och tidigare 
skuldsatta som saknar eget boende. Kommunen ska också utreda 
möjligheten att ge hyresgaranti till personer med försörjningstöd,.  
Kommunstyrelsen har påbörjat utredningen av uppdragen men det 
återstår fortfarande omfattande beredningsarbete.  
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-01-29 6 
 

 
 
KS-2013-00021 
 

§ 10 Redovisning av socialnämndens ekonomiska 
situation 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 
behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det 
beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje 
sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyr-
elsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation 
och eventuella åtgärder som vidtagits. 

Underlag 

 Rapport, Socialtjänsten i Sundsvall: Underlag för politiska beslut 
om ambitionssänkningar/nedskärningar i den sociala välfärden, 
2013-01-23, utskickad per e-post 

 
– – – – 
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§ 11 Övertagande av Midlanda flygplats 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avtalen med Swedavia för övertagandet av Midlanda 

flygplats,  
  
att godkänna att Sundsvalls ägarandel i den gemensamt ägda 

flygplatsen, baserat på innevånarantal, uppgår till 69% (Timrå  
13 %, Härnösand 18%), samt 

  
att detta beslut gäller under förutsättning att Härnösand och Timrå 

kommuns kommunfullmäktige också godkänner dessa avtal. 

Bakgrund 
Sundsvall Härnösand Airport är en av tidigare 16 statliga flygplatser, 
vilka ägts och drivits av Luftfartsverket och sedermera det statliga 
bolaget Swedavia. En statlig utredning (Framtidens flyg, SOU 2007:70) 
och två därpå följande riksdags-/regeringsbeslut har lett fram till att 
staten genom Swedavia framdeles endast ska ansvara för ett nationellt 
basutbud om 10 flygplatser. Övriga flygplatser, varav Sundsvall 
Härnösand är en, ska enligt beslutet i första hand övertas av lokala eller 
regionala intressen såsom kommuner, landsting eller näringsliv.  
 
De tre kommunerna Sundsvall och Timrå samt Härnösand har 
gemensamt förhandlat med Swedavia under ett par års tid i syfte att 
komma fram till ett avtalsförslag gällande övertagande av Midlanda. 

Överläggning  
Ordföranden yrkar, med instämmande av Peder Björk (S), att finans- 
och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.  
 
Kim G Ottosson (V) yrkar att få införa nedanstående anteckning till 
protokollet, vilket ordföranden godkänner.  
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Protokollsanteckning 
”Vänsterpartiet anser att det inte är långsiktigt hållbart att fortsätta 
gynna en infrastruktur som inte bär sina egna miljökostnader. Idag har 
vi ett konsumtionsmönster som inte är hållbart. Vi vill därför se att 
flygresorna minskar till fördel för järnvägen.  
 
Sundsvall har dock inte någon fullvärdig järnvägsförbindelse med t.ex. 
Stockholm vilket gör att Sundsvallsregionen idag inte har något fullgott 
alternativ till Midlanda.  
 
Viss flygaktivitet är också nödvändig: ambulansflyg, sjö- och 
flygräddningen och postflyget har alla en viktig del i infrastrukturen i 
regionen, men Vänsterpartiet anser att det är orimligt att staten vältrar 
över kostnaden för dessa på enskilda kommuner.  
 
Vår inställning är i botten densamma; inrikesflyget bör av miljöskäl 
minskas till ett minimum till fördel för järnvägen, men av hänsyn till 
det lokala näringslivet och utvecklingen av regionen ser vi ingen annan 
möjlighet än att Sundsvalls kommun också fortsättningsvis går in och 
tar sitt ansvar när regeringen väljer att bortse från sitt ansvar för den 
nationella infrastrukturen. ” 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-18 
 Midlanda, slutrapport augusti 2012 
 A, Avsiktsförklaring med bilaga 2009-12-14 
 B, Kompletterande miljöteknisk mark- och 

grundvattenundersökning, 2012-09-27 (Även bilaga 5c till 
fastighets- och rörelseavtal) 

 C, Konsekvensutredning för tillgänglighet (En tillgänglighets- och 
efterfrågebeskrivning vid förändrade färdmedelsutbud i 
Västernorrlands län, 2009-06-10) 

 D, Marknadsanalys Midlanda (Flygplatsens betydelse för den 
regionala ekonomin i Sundsvallsregionen, 2008-10-09) 

 E, Överlåtelsebesiktning av flygplatsen (Sundvall Härnösand 
Airport, 2011-06-30) 

 F1, Avtal om överlåtelse 
 F2, Köpekontrakt för fastigheten 
 G, Känslighetsanalys (Ernst & Young) 
 
– – – – 
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§ 12 Organisationsform vid ett eventuellt 
övertagande av Midlanda flygplats 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande.  

Bakgrund 
Sundsvalls, Härnösands och Timrå kommuner har för avsikt att besluta 
om ett eventuellt övertagande av Sundsvall-Härnösand Airport 
(Midlanda) under det första kvartalet 2013. Om kommunerna beslutar 
överta flygplatsen, måste de även ta ställning till i vilken 
organisationsform de ska bedriva den gemensamma verksamheten. De 
huvudsakliga alternativen är att antingen bilda aktiebolag eller 
kommunalförbund. Om kommunerna beslutar att inte överta 
flygplatsen, finns inget behov att besluta i organisationsfrågan. 

Överläggning  
Ordföranden föreslår att finans- och näringslivsutskottet beslutar att 
lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-16 
 Val av organisationsform vid ett kommunalt övertagande av 

Midlanda flygplats – särskilt om överväganden ur 
statsstödsperspektiv”, koncernstabens PM, 2013-01-07 

 Förbundsordning Sundsvall Härnösand flygplats, 2013-01-16 
 Reglemente för förbundsdirektionen i Sundsvall Härnösand 

flygplats, 2013-01-16 
 Aktieägaravtal, 2013-01-16 
 Förslag till bolagsordning – Midlanda Fastigheter AB, 2013-01-16 
 Bolagsordning för Midlanda Flygplats AB, 2013-01-16 
– – – – 
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§ 13 Mål och resursplan 2013-2014 - utveckling 
och effektivisering av verksamhetsstödet, 
förslag på effektiviseringsåtgärder 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 
 

Bakgrund 
I juni 2012 fattade kommunfullmäktige genom MRP 2013 – 2014 med 
plan för 2015 och 2016, beslut om tre effektiviseringar, förbättrad 
upphandling, effektiviserad administration och generella 
effektiviseringar för alla nämnder utom socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige gav vid sitt oktobermöte i uppdrag till 
kommunstyrelsen att återkomma till fullmäktige med förslag på 
åtgärder samt organisationsförändringar för verksamhetsstödet så att 
målen vad gäller MRP-uppdraget Effektiv administration (benämnd 
effektivisering av verksamhetsstödet) uppnås. 
 
I bifogad rapport presenteras förvaltningschefernas gemensamma 
förslag på hur effektiviseringen av verksamhetsstödet ska genomföras.  

Överläggning  
Peder Björk (S) yrkar att finans- och näringslivsutskottet lämnar över 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt Peder Björks (S) 
yrkande.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-11 
 Rapport ”Effektivt verksamhetsstöd”, 2012-11-26, rev. 2013-01-07 
 ”Serviceutdelningen”, delrapport 1, mars 2006 
 Slutrapport ALoS 2008-04-14 
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 Ledarstöd och verksamhetsstöd, förstudie, slutrapport okt 2010 
 Protokoll CESAM, 2013-01-10, med bilagorna 1-7 
 
– – – – 
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§ 14 Uppdragsersättning för 2013 och framåt till 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja totalt 11 800 tkr i uppdragsersättning till 

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för 2013 och framåt, där 
ingår ersättning för bokningssystem, turistbroschyr samt drift av 
turistbyrå i Birsta, samt 

  
att 11 800 tkr i uppdragsersättning till Näringslivsbolaget tas från 

kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism. 

  

Jäv 
Ordförande Magnus Sjödin (M) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. Kim G Ottosson (V) ersätter honom som 
ordförande. 

Bakgrund 
Näringslivsbolaget har i en skrivelse begärt att uppdragsersättningen 
för 2013 ska uppgå till samma nivå som 2012. Dessutom har det 
överförts kostnader till bolaget som tidigare betalats av kommunen. 
Näringslivsbolagets styrelse beslutade, 2012-11-13, att begära 
ytterligare uppdragsersättning för 2013 enligt följande:  
- 2 500 tkr i uppdragsersättning för 2013. 
- 1 000 tkr i ytterligare uppdragsersättning för 2013 och framåt 

motsvarande de nettokostnader kommunen hitintills haft för 
bokningssystemet City Break och turistbroschyren. 

Överläggning och beslutsgång  
Lars Persson (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut, 
nämligen  
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”att bevilja totalt 14 300 tkr i uppdragsersättning till 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för 2013 och framåt, där ingår 
ersättning för bokningssystem, turistbroschyr samt drift av turistbyrå i 
Birsta,  
 
att 11 800 tkr i uppdragsersättning till Näringslivsbolaget tas från 
kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism, 
 
att bevilja ytterligare ersättning till Näringslivsbolaget på 2 500 tkr 
och att detta finansieras i kompletteringsbudgeten för 2013, samt 
 
att dessa 2 500 tkr i ytterligare uppdragsersättning för 
Näringslivsbolaget inarbetas i mål och resursplanen för 2014 med plan 
för 2015-2016.” 
 
Peder Björk (S) yrkar att finans- och näringslivsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
”att bevilja totalt 11 800 kr i uppdragsersättning till Näringslivsbolaget 
i Sundsvall AB för 2013 och framåt, där ingår ersättning för 
bokningssystem, turistbroschyr samt drift av turistbyrå i Birsta, samt 
 
att 11 800 tkr i uppdragsersättning till Näringslivsbolaget tas från 
kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism.” 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och 
näringslivsutskottet beslutar enligt Peder Björks (S) förslag.   

Reservation  
Lars Persson (FP), MariAnne Andersson (MP), och Habib Effati (M) 
reserverar sig mot finans- och näringslivsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-17 
 Stadsbackens protokoll, 2012-11-28, § 142 
 Stadsbackens skrivelse, 2012-11-20 
 Näringslivsbolaget i Sundsvalls protokoll, 2012-11-13, § 67 
 Näringslivsbolaget i Sundsvalls protokoll, 2012-11-07 
 
– – – – 
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§ 15  Föreningsbidrag - översyn av 
bidragsreglerna gällande ekonomiska 
föreningar och samlingslokaler 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att nuvarande lydelse i bidragsbestämmelserna, om att ekonomiska 

föreningar inte beviljas bidrag, kvarstår,  
  
att de ekonomiska föreningar som tidigare erhållit föreningsbidrag 

ges dispens till fortsatt bidrag under ett år under förutsättning att 
det finns en avsikt att bilda en allmännyttig ideell förening för 
fortsatt drift av verksamheten,  

  
att de samlingslokalägare som ingår i förerningsbidragens regelverk 

upplåter sina lokaler opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga 
villkor för föreningslivet samt att de följer kommunens mål- och 
resursplan och kultur- och fritidsnämndens prioriteringar för att 
erhålla bidrag,  

  
att en gemensam bedömningsgrund, för bidrag till föreningar som 

tillhandahåller samlingslokaler, införs från och med januari 
2014.  

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden föreslog i november 2012 ny reglering av 
föreningsbidrag till ekonomiska föreningar. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår att ekonomiska föreningar inte längre ska kunna bli beviljade 
föreningsbidrag. De föreslår också ny reglering av bidrag till föreningar 
som tillhandahåller samlingslokaler, Ärendet är planerat för beslut 
samtidigt som ett annat ärende, ”Föreningsbidrag – översyn av 
bidragsregler gällande trossamfund”, vilket behandlar ytterligare 
föreslagna ändringar i de allmänna bestämmelserna för 
föreningsbidragen.  
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Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar att finans- och näringslivsutskottet beslutar 
enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.  
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till ärendet i dess 
helhet.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och 
näringslivsutskottet beslutar enligt Lars Perssons (FP) yrkande.  

Reservation  
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), och Kim G Ottosson (V), 
reserverar sig mot finans- och näringslivsutskottets beslut.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-14 
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-11-21, § 124 
 Kultur- och fritids skrivelse, 2012-10-16 
 Kultur och fritids rapport ”Översyn av föreningsbidragens regelverk 

gällande ekonomiska föreningar”, Föreningsbyrån 2012 
 
 
 
– – – – 
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§ 16 Föreningsbidrag - översyn av 
bidragsreglerna gällande trossamfund 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera regelverket för föreningsbidrag, benämnt ”Allmänna 

bestämmelser”, enligt kultur- och fritidsnämndens förslag 2012-
12-19 § 155, vilket innebär 
 

 att nuvarande specialreglering gällande trossamfund 
blir borttagen, 
 

 att trossamfund vilka är organiserade som ideella 
föreningar hädanefter bedöms enligt samma regelverk 
som övriga föreningar, 
 

 att begreppet ”religiöst obunden” blir förklarat i de 
allmänna bestämmelserna. Det sker genom en fotnot 
där verksamhet med religiös inriktning som inte är 
bidragsgrundande exemplifieras. Sådana exempel är 
religiös undervisning, söndagsskola och andra religiösa 
ceremonier och åtaganden, samt 

  
att även revidera ”Allmänna bestämmelser” enligt koncernstabens 

förslag i tjänsteskrivelse 2013-01-14, vilket innebär 
 

 att det uttryckligen ska framgå att även registrerade 
trossamfund kan ansöka om föreningsbidrag till 
verksamhet, enligt samma villkor som gäller för ideella 
föreningar. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden föreslog ny reglering av föreningsbidrag till 
trossamfund i december 2012. Förslaget innebär att trossamfund som 
ansöker om föreningsbidrag hädanefter ska bedömas utifrån samma 
regler som gäller för andra föreningar. Det innebär att trossamfunden 
även fortsättningsvis kan bli beviljade bidrag för aktiviteter som är 

Ordförandens sign Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2013-01-29 17 
 

religiöst obundna. De kan däremot inte få föreningsbidrag till stöd för 
religiös verksamhet eller religiös undervisning, såsom söndagsskola 
och religiösa ceremonier. De nu aktuella förslagen är planerat för beslut 
samtidigt som ärendet ”Föreningsbidrag – översyn av bidragsreglerna 
gällande ekonomiska föreningar och samlingslokaler”, vilket behandlar 
ytterligare föreslagna ändringar i de allmänna bestämmelserna för 
föreningsbidragen. 

Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag.  
Peder Björk (S), och Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till ärendet. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och 
näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag.   

Reservation  
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), och Kim G Ottosson (V), 
reserverar sig mot finans- och näringslivsutskottets beslut.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-14 
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-12-19, § 155 
 Kultur och fritids skrivelse, 2012-12-10 
 Förslag till ”Allmänna bestämmelser”, 2012-12-05, rev. 2012-12-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00031 
 

§ 17 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/VHT 
10, 2012 - Beställarfunktion 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED/VHT 10, 

2012, Beställarfunktion med hänvisning till nytt uppdrag VHT 
3, 2013, Effektiviserad administration, samt 

  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande 
Beställarfunktion (uppdrag LED/VHT 10, 2012). Koncernstaben 
föreslår att uppdraget slutredovisas med hänvisning till nytt uppdrag 
VHT 3, 2013, Effektiviserad administration. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00030 
 

§ 18 Slutredovisning av MRP-uppdrag N&A 8, 
2012 - Utmanarrätt 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag N&A 8, 2012– 

Utmanarrätt, samt 
  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande 
Utmanarrätt. Uppdraget skulle starta tidigast 2013. I 
kommunfullmäktiges Mål och resursplan för 2013-2014 med plan för 
2015-2016 har uppdraget lyfts ut. Koncernstaben föreslår att uppdraget 
slutredovisas. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-08 
 
– – – – 
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KS-2012-00947 
 

§ 19 Teman för kommunstyrelsen 2013 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-05, § 260, att uppdra till 
koncernstaben att ta fram förslag till informationer och teman för 
kommunstyrelsen under 2013. 

Överläggning  
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande.  
Finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.  

Beslutsunderlag 
Koncernstabens skrivelse, 2013-01-14 
 
– – – – 
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KS-2013-00069 
 

§ 20 Bokslutskommuniké 2012 för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar  
 
att godkänna bokslutskommuniké 2012 för Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt en bokslutskommuniké för 2012. 
Kommunen visar upp ett positivt resultat på 109,8 mnkr, vilket är en 
försämring jämfört med 2011 med 24,7 mkr.  
 
Kommunen klarar kommunallagens krav på balans för 2012. Det 
beräknade överskottet enligt balanskravsutredningen uppgår till 97,6 
mnkr. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-24 
 Koncernstabens bokslutskommuniké 2012  
 
– – – – 
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