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Protokollet omfattar §§ 849 – 864. Det antecknas till protokollet att 
punkten 2 ”Aktuellt från koncernstaben” stryks från föredragnings-
listan. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 
 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2010-01-11 2010-01-13 2010-01-13 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2010-02-05  Johan Forssell 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin 
med Habib Effati som ersättare. 
 
– – – – 
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KS 1/10  105 
 

§ 849 Presentation av affärsplanen Ostkustbanan/ 
Ådalsbanan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Näringsdepartementet kräver en affärsplan för att gå vidare i 
infrastrukturprojekt som kräver statlig finansiering. Projektet 
Ostkustbanan/Ådalsbanan har därför initierat ett arbete med att ta fram 
en affärsplan, denna beräknas vara färdig i närtid. Den ska vara ett 
planeringsunderlag för statliga, regionala och kommunala aktörer, samt 
kunna ingå i det underlag som en eventuell statlig utredningsman utgår 
från.  
 
– – – – 
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KS 30/10  280 
 

§ 850 Lokaleffektivisering av egna lokaler - LEFFE 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa principer för lokaleffektivisering i egna lokaler enligt 

service- och tekniknämndens förslag 2009-12-17, 
  
att service- och tekniknämnden är ansvarig nämnd för principer för 

lokaleffektiviseringen, 
  
att uppdra åt service- och tekniknämnden att återkomma med 

eventuella förslag till förändringar i internhyressystemet i den 
mån behov av detta uppstår, 

  
att vid eventuella förslag till förändringar av internhyressystemet 

bör även principen om kompensation med 2/3 av 
hyreskostnaden när en ny lokal tas i anspråk, bli föremål för 
översyn, samt 

  
att projektplanen för en fastighet ska innehålla en gräns för hur 

länge kommunstyrelsen ska ersätta service- och tekniknämnden 
med 2/3 av hyresbortfallet. 

  
att de så kallade LEFFE-projekten finansieras inom ramen för 

service- och tekniknämndens intäktsfinansierade verksamhet 
(internhyror). 

Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har utarbetat en strategi för lokaleffektiv-
isering i egna lokaler, benämnd LEFFE. Strategin visar hur kommunen 
ska ta hand om fastigheter som inte längre behövs inom den kom-
munala verksamheten och förädla eller avveckla dem. LEFFE ska ha en 
fast styrgrupp och en projektledare som skapar ett projekt för respek-
tive fastighet. Syftet med LEFFE är att driva på processen att 
lokaleffektivisera för verksamheterna genom att hyresgäst får möjlighet 
att säga upp lokaler före kontraktstidens utgång och ges ekonomiska 
incitament för att lokaleffektivisera. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-01-11 § 716 
• Koncernstabens skrivelse 2009-12-29 reviderad 2010-01-11 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2009-12-17 § 141 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-12-16 
• PowerPoint presentation 

 
– – – – 
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KS 28/10  003 
 

§ 851 Riktlinjer för konkurrensutsättning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta förslag till riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal 

verksamhet 2009-12-14, 
  
att till kommunstyrelsen delegera rätten att pröva olika alternativ 

till konkurrensutsättning samt att fatta beslut om dessa i enlighet 
med de av fullmäktige fastställda riktlinjerna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt i slutet av 2005 att bifalla en motion om att 
utreda förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättnings-
program. Sedan dess har en av Öhrlings framtagen rådgivningsrapport 
överlämnats till kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret har 
kompletterat rapporten med en särskild PM om vad som är och vad 
som kan konkurrensutsättas. 
 
Koncernstaben har nu på basis av de diskussioner som förts med 
anledning av dessa rapporter upprättat ett förslag till riktlinjer för 
konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-01-11 § 717 
• Koncernstabens skrivelse 2009-12-14 
• Förslag till riktlinjer 2009-12-14 
• Rådgivningsrapport ”Förutsättningarna för ett kommunalt 

konkurrensutsättningsprogram”, Öhrlings Price Water House 
Coopers, 2006-11-24 

• Kommunstyrelsekontorets PM ”Konkurrensutsättning av 
kommunal verksamhet”, inkl. bilaga 2007-04-23 
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• Kommunstyrelsekontorets PM ”Utredning om förutsättning för ett 

kommunalt konkurrensutsättningsprogram - kompletterande 
uppgifter om personalens intresse av att delta i andra 
företagsformer”, 2007-01-10 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-01-11 9 
 

 
 
KS 685/09  370 
 

§ 852 Investering i vindkraft - återremitterat ärende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet till Stadsbacken AB för klarläggande av 

hur anskaffande av energi för Sundsvall Elnät AB ska göras i 
enlighet med öppna, icke-diskriminerande och marknadsorien-
terade förfaranden. 

Bakgrund 
Styrelsen för Stadsbacken AB föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att Sundsvall Energi AB (SEAB) påbörjar ett arbete som ska 
leda till en investering i vindkraft för maximalt 160 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen har tidigare återremitterat ärendet för utredning 
avseende de legala förutsättningarna.  

Överläggning 
Under debatten påpekas att det, enbart för att det inte är olagligt, inte 
nödvändigtvis är lämpligt att ett elnätsbolag engagerar sig i kraft-
produktion, och att det vore önskvärt att Stadsbacken AB beaktar detta 
vid ärendets fortsatta handläggning. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-01-11 § 718 
• Koncernstabens skrivelse 2009-12-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 825 
• Finansutskottets protokoll 2009-11-17 § 696 
• Koncernstabens skrivelse 2009-10-29 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2009-09-25 § 73 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-09-14 
• Sundsvall Energis skrivelse 2009-09-10 
• Sundsvalls Elnäts skrivelse 2009-10-08 

 
– – – – 
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KS 777/09  190 
 

§ 853 MRP-uppdrag till överförmyndarnämnden att 
arbeta för att en professionell förvaltarenhet 
skapas inom räddningstjänstens organisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att MRP-uppdraget till överförmyndarnämnden att arbeta för en 

professionell förvaltarenhet inom räddningstjänstens 
organisation avslutas, 

  
att överförmyndarnämnden fortsätter utreda de organisatoriska, 

ekonomiska och juridiska förutsättningarna för skapandet av en 
professionell förvaltarenhet. 

Bakgrund 
I mål och resursplanen för 2009 fick överförmyndarnämnden i uppdrag 
att arbeta för att en professionell förvaltarenhet skapas inom räddnings-
tjänstens organisation. 
 
Utifrån kontakter med räddningstjänsten bedömer överförmyndar-
nämnden att uppdraget inte kan genomföras inom räddningstjänstens 
organisation. Behovet av att lösa frågan kvarstår. Koncernstaben 
föreslår att överförmyndarnämnden fortsätter utreda de organisatoriska, 
ekonomiska och juridiska förutsättningarna för skapandet av en 
professionell förvaltarenhet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-12-08 § 711 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-27 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2009-03-17 § 25 
• Överförmyndarkontorets skrivelse 2009-10-09 
 
– – – – 
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KS 209/09  214 
 

§ 854 Antagande av fördjupad översiktsplan för 
Norra Kajen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning av att stadsbyggnadsnämnden godkänner 

avsiktsförklaringen, godkänna den samt bemyndiga ordförande 
att underteckna densamma. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att enligt 4 kap 11§ i PBL anta förslaget till fördjupad översiktsplan 

Norra Kajen, 
  
att enligt 6 kap 16§ i MB offentliggöra den särskilda 

sammanställning av MKB-processen som har upprättats,  
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med Norra Kajen 

Exploatering AB ta fram fördjupade kalkyler över kostnader och 
intäkter samt ett förslag till ramavtal för områdets exploatering. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för Norra Kajens industriområde och delar av Heffners industriområde. 
Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur området kan omvandlas 
från industriområde till en attraktiv hållbar stadsdel i samspel med 
närliggande stadsdelar och bebyggelsen runt Sundsvallsfjärden. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-12-15 § 509 
• Koncernstaben och stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-11-26 
• Antagandehandling – Fördjupad översiktsplan Norra Kajen 

2009-11-30 
• Antagandehandling – Miljökonsekvensbeskrivning Norra Kajen 

2009-11-30 
• Länsstyrelsens granskningsyttrande 2009-09-01 
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• Utlåtande över fördjupad översiktsplan med miljökonsekvens-
beskrivning för Norra Kajen 2009-10-26 

• Särskild sammanställning av MKB-processen 2009-11-26 
• Statsbyggnadskontorets skrivelse 2009-11-23 
• Förslag till Avsiktsförklaring avseende omvandling av Norra 

Kajen/Heffners enligt fördjupad översiktsplan för stadsdelen 
2009-11-23 

 
– – – – 
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KS 337/09  291 
 

§ 855 Principer vid hantering av kommunöver-
gripande frågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utredningsdirektiv utarbetas för samtliga frågor som kan 

karaktäriseras som utredningar, samt 
  
att vid kommunövergripande frågor ska något av kommunstyrel-

sens utskott fastställa direktivet. 

Bakgrund 
Fullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till 
principer för hur frågor så som skolnedläggningar ska hanteras, för 
presentation för kommunfullmäktige senast 2010-02-28. 
 
Koncernstaben har tagit fram principer som ska följas vid hantering av 
frågor som är kommunövergripande, till exempel skolnedläggningar. 
För en närmare definition av koncernövergripande frågor hänvisar 
koncernstaben till kommundirektionen som enligt verksamhetsplanen 
för 2010 ska utveckla kriterier för koncernövergripande frågor. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-12-15 § 512 
• Koncernstabens skrivelser 2009-10-01 och 2009-11-09 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-10-27 § 486 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-15 § 588 
 
– – – – 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-01-11 14 
 

 
KS 608/09  041 
 

§ 856 Samhällsbetalda resor – förslag till ny 
organisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens samhällsbetalda resor t.o.m. 2010-12-31 stegvis, 

med start 2010-01-01, samordnas med kollektivtrafik- och 
färdtjänstverksamheten inom stadsbyggnadskontoret enligt 
utredningens förslag, 

  
att det politiska huvudmannaskapet för de berörda samhällsbetalda 

resorna läggs på stadsbyggnadsnämnden och att kommun-
styrelsen därvid uppdras återkomma till fullmäktige med förslag 
till justeringar i berörda reglementen senast i mars 2010, 

  
att barn- och utbildningsnämndens resurser för elevtransporter om 

6,7 Mkr (inkl personal) för 2010 förs över till stadsbyggnads-
nämnden, 

  
att kommunstyrelsen uppdras uppdra åt stadsbyggnadskontoret att 

snarast ta fram en genomförandeplan avseende en successiv 
överföring av specificerade resurser för transporter, som idag 
finns inom socialtjänsten, till stadsbyggnadsnämnden, 

  
att kommunstyrelsen ges delegation att fatta fortsatta nödvändiga 

beslut för verkställande av genomförandeplanen, 
  
att finansieringen av stadsbyggnadskontorets genomförande-

planering motsvarande 200 tkr, i MRP 2010, delas lika (en 
tredjedel vardera) mellan barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och kommunstyrelsen, samt 

  
att till kommunstyrelsen uppdra att särskilt följa den berörda 

verksamhetens kvalitets- och kostnadsmässiga utveckling och 
detaljerat rapportera denna i 2010 års delårs – och årsbokslut. 

Bakgrund 
En översyn av samhällsbetalda resor inom Sundsvalls kommun har 
visat att det finns goda förutsättningar för ökad kvalitet och effektivare 
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resursutnyttjande genom samordning av utförarorganisationen. Såväl 
socialnämnden som barn- och utbildningsnämnden föreslår att sådan 
samordning ska ske inom stadsbyggnadskontorets avdelning för koll-
ektivtrafik och tillgänglighet, och att resurser ska föras över i konse-
kvens med detta. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-12-15 § 515 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-18 
• Socialnämndens protokoll 2009-06-17 § 107 
• Socialtjänstens och barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 

2009-05-26 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-06-17 § 60 
• Rapport från LJUS - Analys och förslag kring samordning av vissa 

samhällsbetalda resor, maj 2009 
 
– – – – 
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KS 320/07  040 
 

§ 857 Åtgärdsplan för statliga infrastruktur-
investeringar i Sundsvallsregionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta föreslagen åtgärdsplan för statliga infrastrukturinvesteringar 

i Sundsvallsregionen, 
  
att uppdra till koncernstaben att utreda vilka resursbehov som finns 

kopplade till åtgärdsplanens genomförande. 

Bakgrund 
I samband med beslut om mål- och resursplan för 2008 med plan för 
2009-2010 beslutade kommunfullmäktige om särskilda uppdrag. Denna 
skrivelse avser ett följduppdrag till uppdrag KS5: Arbeta fram en 
strategi för arbetet för statliga infrastrukturinvesteringar i Sundsvalls-
regionen. Följduppdraget omfattar framtagande av en åtgärdsplan 
utifrån strategin. 
 
Det övergripande syftet med strategin är att säkerställa att samtliga 
aktörer inom Sundsvallsregionen under perioden 2009 till 2021 
samfällt verkar för att säkerställa att regionen upplevs som en attraktiv 
region med goda förutsättningar för människor och företag att bo och 
verka i, och att den därmed ges förutsättningar att även framgent utgöra 
en kraftfull tillväxtmotor i Norrland. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-12-15 § 516 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-30 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-01-26 § 490 
 
– – – – 
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KS 579/09  318 
 

§ 858 Upphävande av bestämmelser om 
Sundsvalls kommuns övertagande av  
enskild väghållning (02a-61) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva gällande bestämmelser om Sundsvalls kommuns 

övertagande av enskild väghållning (nr 02a-61 i kommunens 
författningssamling). 

Bakgrund 
De bestämmelser om Sundsvalls kommuns övertagande av enskild 
väghållning fastställdes i samband med 1970-talets kommunsamman-
slagningar. Syftet med bestämmelserna var att klargöra kommunens 
avsikt att ta ansvar för väghållningen även inom byggnadsplaneom-
råden med betydande permanentbebyggelse. I senare tid har bestämm-
elserna inte tillämpats och har numer spelat ut sin roll. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-12-15 § 518 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-30 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2009-08-27 § 88 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2009-06-12 
• Bestämmelser om Sundsvalls kommuns övertagande av enskild 

väghållning, 1974-01-01 
 
– – – – 
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KS 4/09  102 och 744/09  102 
 

§ 859 Val av ny ersättare i finansutskottet efter 
Lars Hillerström (MP) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ny ersättare i finansutskottet efter Lars Hillerström (MP) för 

återstående del av valperioden utse Mari Anne Andersson, 
Vallgatan 11 B, 854 60 Sundsvall. 

Bakgrund 
Lars Hillerström (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
finansutskottet. Detta innebär att uppdraget är vakant och att en ny 
ersättare måste utses av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 842 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-01-11 19 
 

 
 
KS 4/09  102 och KS 810/09  102 
 

§ 860 Val av ny ledamot i samordningsutskottet 
efter Andreas Nelvig (M) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ny ledamot i samordningsutskottet efter Andreas Nelvig (M) 

för återstående del av valperioden utse Erland Solander, 
Skölevägen 78, 864 91 Matfors. 

Bakgrund 
Andreas Nelvig (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i sam-
ordningsutskottet. Detta innebär att uppdraget är vakant och att en ny 
ledamot måste utses av kommunstyrelsen. 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-01-11 20 
 

 
 
KS 4/10  102 
 

§ 861 Val av ny ersättare i samordningsutskottet 
efter Erland Solander (M) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till ny ersättare i samordningsutskottet efter Erland Solander för 

återstoden av mandatperioden utse Malin Broström, Bergsgatan 
21 B, 852 36 Sundsvall. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har utsett hittillsvarande ersättaren Erland Solander 
(M) till ledamot i samordningsutskottet. Därmed måste fyllnadsval ske 
av en ny ersättare. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-01-11 21 
 

 
 
KS 267/09  030 
 

§ 862 Motion (SD) om att utreda hederskulturens 
utbredning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige 
2009-04-27 ”att Sundvalls kommun bör genomföra en undersökning 
om hederskulturens utbredning i kommunen samt därefter offentliggöra 
resultatet, samt att kommunen utifrån resultatet diskuterar och genom-
för lämpliga åtgärder för att minska människors, genom hederskulturer, 
upplevda våld och förtryck.” 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-12-15 § 519 
• Koncernstabens skrivelse 2009-11-27 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2009-10-21 § 101 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2009-09-25 
• Motion (SD) om att utreda hederskulturens utbredning 2009-04-27 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-01-11 22 
 

 

§ 863 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
KS 10/09  002 
 
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommun-

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 8 december 2009; samt 
 
Samordningsutskottet den 24 november och 15 december 2009. 

 
KS 12/09  002 
 
att lägga ett beslut som fattats den 8 december 2009: 

• Alnö Bensin & Livs AB 
(Ks dnr 797/09  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt, till sina handlingar. 

 
KS 230/09  002 
 

att till sina handlingar lägga beslut om färdtjänst som fattats under 
perioden 1 – 30 november 2009, med stöd av kommunstyrel-
sens delegationsordning punkt 6.21. 

 
KS 15/09  002 
 
att till sina handlingar lägga beslut nr 9 angående ändring och 

komplettering av attestanter som fattats den 8 december 2009. 
 
KS 830/09  009 
 

att till sina handlingar lägga beslut om ”Utlämnande av e-post” 
som fattats av kommunjuristen den 30 november 2009. 

 
KS 849/09  024 
 
att till sina handlingar lägga beslut av utredaren om ”Stöd till 

förberedelser för yrkeshögskoleutbildningar” som fattats den 17 
december 2009. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-01-11 23 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
Dnr 7/10 006 

§ 864 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 25 november 2009 § 

122 om revisionsrapport – uppföljning av den interna kontrollen 
beträffande kommunens tjänstebilar (KS 840/09 007) 
 

• Presidiekonferensens protokoll den 4 december 2009 
 

• Kommunrevisionens revisionsapport om granskning av individuella 
utvecklingsplaner i Sundsvalls gymnasium (KS 845/09 007) 
 

• Skrivelse från Synskadades Riksförbund i Sundsvall om 
Länsrättens fällande dom över ledsagarnas överklagan om 
bristfälligt upphandlingsunderlag beträffande ledsagning 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings hemsida: 
http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 
 
– – – – 
 

http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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