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Protokollet omfattar §§ 11-23 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Bergkvist 
Ordförande 

Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
Åse Johansson 
Justerare 

 

 
 

 

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

Miljönämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-03-02   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

  Gisela Arnell 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Åse Johansson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Åsa Ottosson. 
 
_ _ _ _  
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§11  Yttrande över ansökan om tillstånd för 
täktverksamhet, SCA Skog AB, Sörfors 14:1 
 (MN-2016-00002-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att tillstyrka att SCA Skog AB ges tillstånd till täktverksamhet i 
enlighet med bolagets yrkanden i ansökan, 
 
att tillstyrka bolagets förslag till villkor för verksamheten, förutom 
vad gäller villkor 5, 
 
att villkor 5 gällande luftstötvåg utformas enligt följande: 
Luftstötvåg till följd av sprängning får utomhus vid bostäder inte 
överstiga 120 Pa, 
 
att utöver de av bolaget föreslagna villkor, ska villkor gällande 
kontrollprogram fastställas enligt miljökontorets förslag, 
 
att miljöprövningsdelegationen beslutar om villkor för att begränsa 
risken för störningar från transporter. 

Ärendet 
SCA Skog AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen, 
länsstyrelsen i Västernorrland, om tillstånd för täktbrytning av berg 
och morän på fastigheten Sörfors 14:1. Miljönämnden yttrar sig 
enligt reglementet för Sundsvalls kommuns räkning i frågor om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 
 
Bolaget ansöker om tillstånd att etablera en täkt med ett totalt uttag 
av 199 900 ton berg och morän under en 25-årsperiod.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §1 
 Tjänsteskrivelse - MN-2016-00002-1 - Yttrande över ansökan om 

tillstånd för täktverksamhet, SCA Skog AB, Sörfors 14:1 
 Bilaga Remiss.pdf 
 Bilaga Beslut om komplettering.pdf 
_ _ _ _ 
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§12  Yttrande - Samråd detaljplan för Vaple 
Deponi, Nolby 6:81 
 (MN-2016-00009-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att yttra sig till stadsbyggnadsnämnden enligt miljökontorets 
skrivelse 2016-02-16, 
 
att ärendet justeras omedelbart. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över ett förslag till 
detaljplan vid Vaple deponi, Nolby. Miljönämndens yttrande ska vara 
stadsbyggnadsnämnden tillhanda 3 mars 2016. 

 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §2 
 Tjänsteskrivelse - MN-2016-00009-1 - Yttrande - Samråd 

detaljplan för Vaple Deponi, Nolby 6:81 
 Bilaga Missiv.pdf 
 Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning 2011-12-14.pdf 
 Bilaga Samrådshandling Vaple.pdf 
 Bilaga Detaljplan Vaple-samråd-plankarta.pdf 
 Bilaga Deldom 2013-08-22.pdf 
 Bilaga Teknisk beskrivning 2011-12-14.pdf 
 Bilaga Bilaga MKB, underlag för lokaliseringsstudie.pdf 
 Bilaga Bilaga till MKB, grovanalys Gansca deponi.pdf 
_ _ _ _ 
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§13  Yttrande - nätkoncession för ny luftledning 
mellan Nylandsbergen och Stockåsbodarna 
 (MN-2016-00006-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att överlämna miljökontorets yttrande till 
Energimarknadsinspektionen som kommunens yttrande. 
 

Ärendet 
Energimarknadsinspektionen har översänt en ansökan från E.ON 
Elnät Sverige AB om, nätkoncession för linje. Ansökan avser en ny 
130 kV luftledning för vindkraftanslutning mellan Stockåsbodarna 
och Nylandsbergen i Sundsvalls kommun.  
 
Miljönämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att föra 
kommunens talan när det gäller nätkoncessioner. 
 
Miljökontoret har i samrådsskedet tidigare gett 
stadsbyggnadskontoret, kultur och fritid, Sundsvall elnät och 
MittSverige Vatten möjlighet att lämna synpunkter.   
 

Överläggning 

Åsa Ottosson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets och 
miljökontorets förslag till yttrande. ”Vårt förslag är det 
nollalternativ som redovisas under punkten 4.3: "Nollalternativet 
innebär att ledningen inte byggs. Det medför att den planerade 
vindkraftsparken vid Stockåsbodarna inte kan anslutas till det 
allmänna elnätet och därmed ej heller uppföras." Vi citerar Kärvsta 
Viltvårdsområde, punkt 3.19: 
"...Sveriges förmåga att producera CO-neutral elenergi är i balans 
med efterfrågan och (...) det är en dramatisk förändring som sker när 
en vindkraftspark med anslutningsledningar etableras. Området blir 
industrialiserat med de breda ledningsgator som krävs, utsikter som 
uppskattas av jägare och friluftsmänniskor fördärvas."” 
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Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns 
två förslag, Åsa Ottossons (SD) avslagsyrkande och miljökontorets 
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
miljönämnden beslutar enligt miljökontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §3 
 Tjänsteskrivelse - MN-2016-00006-1 - Yttrande - nätkoncession 

för ny luftledning mellan Nylandsbergen och Stockåsbodarna 
 Bilaga Remiss.pdf 
 Bilaga Ansökningsbrev.pdf 
 Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 
 Bilaga Teknisk beskrivning.pdf 
 Bilaga Bilaga 1 översiktskarta.pdf 
 Bilaga Bilaga 2a naturvärdesinventering.pdf 
 Bilaga Bilaga 2b naturintressen.pdf 
 Bilaga Bilaga 2c kulturintressen.pdf 
 Bilaga Bilaga 3 MBK samrådsredogörelse.pdf 
 Bilaga Bilaga 4 länsstyrelsens beslut.pdf 
 Bilaga Bilaga 5a naturvärdes- och fågelinventering.pdf 
 Bilaga Bilaga 5b kompletterande naturvärdesinventering.pdf 
 Bilaga Komplettering alternativredovisning.pdf 
 Bilaga Komplettering naturvärdes- och fågelinventering.pdf 
 Bilaga Komplettering alternativredovisning stråk och 

sträckningar.pdf 
 Bilaga Koncessionskarta 1.pdf 
 Bilaga Koncessionskarta 2.pdf 
_ _ _ _ 
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§14  Yttrande - nätkoncession för ny luftledning 
mellan Nylandsbergen och Nysäter 
 (MN-2016-00005-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att överlämna miljökontorets yttrande till 
Energimarknadsinspektionen som kommunens yttrande. 
 

Ärendet 
Energimarknadsinspektionen har översänt en ansökan från E.ON 
Elnät Sverige AB om, nätkoncession för linje. Ansökan avser en ny 
130 kV luftledning för vindkraftanslutning mellan Nylandsbergen 
och Nysäter i Sundsvalls kommun. Syftet är att ansluta uppsamlad 
elproduktion från vindkraftanläggningar till affärsverket Svenska 
Kraftnäts stamnätsstation vid Nysäter. 
 
Miljönämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att föra 
kommunens talan när det gäller nätkoncessioner. 
 
Miljökontoret har i samrådsskedet tidigare gett 
stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, Sundsvall 
elnät och MittSverige Vatten möjlighet att lämna synpunkter.   
 

Överläggning 

Åsa Ottosson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets och 
miljökontorets förslag till yttrande. ”Vårt förslag är det 

nollalternativ som redovisas under punkten 4.3: "Nollalternativet 
innebär att ledningen inte byggs. Det medför att den planerade 
vindkraftsparken vid Stockåsbodarna inte kan anslutas till det 
allmänna elnätet och därmed ej heller uppföras." Vi citerar Kärvsta 
Viltvårdsområde, punkt 3.19: 
"...Sveriges förmåga att producera CO-neutral elenergi är i balans 
med efterfrågan och (...) det är en dramatisk förändring som sker när 
en vindkraftspark med anslutningsledningar etableras. Området blir 
industrialiserat med de breda ledningsgator som krävs, utsikter som 
uppskattas av jägare och friluftsmänniskor fördärvas."” 
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Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns 
två förslag, Åsa Ottossons (SD) avslagsyrkande och miljökontorets 
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
miljönämnden beslutar enligt miljökontorets förslag. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §4 
 Tjänsteskrivelse - MN-2016-00005-1 - Yttrande - nätkoncession 

för ny luftledning mellan Nylandsbergen och Nysäter  
 Bilaga Remiss.pdf 
 Bilaga Ansökan.pdf 
 Bilaga Komplettering alternativredovisning 1.pdf 
 Bilaga Komplettering alternativredovisning 2.pdf 
 Bilaga Komplettering naturvärdes- och fågelinventering.pdf 
 Bilaga Koncessionskarta.pdf 
 Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 
 Bilaga MBK Bilaga 1.pdf 
 Bilaga MKB Bilaga 2a.pdf 
 Bilaga MKB Bilaga 2b.pdf 
 Bilaga MKB Bilaga 2c.pdf 
 Bilaga MKB Bilaga 3 samrådsredogörelse.pdf 
 Bilaga MKB Bilaga 4 länsstyrelsens beslut.pdf 
 Bilaga MKB Bilaga 5a naturvärdes- och fågelinventering.pdf 
 Bilaga MKB Bilaga 5b kompletterande 

naturvärdesinventering.pdf 
 Bilaga Teknisk beskrivning.pdf 
_ _ _ _ 
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§15  Bullerklagomål E4 Sundsvall 
 (MN-2016-00008-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att avseende buller utomhus förelägga Trafikverket att 

1. För de fastigheter där det inte redan finns kunskap om 
bullernivåer, genom beräkningar eller kontrollmätningar, 
inventera vilka fastigheter längs ny E4 Sundsvall på sträckan 
Myre-Skönsmon där det sammanlagda bullret från ny E4, väg 
562 (gamla E4) och järnväg uppnår en ekvivalent bullernivå 
vid fasad på eller över 55 dB(A). 

2. För de fastigheter där ekvivalent bullernivå vid fasad ligger 
på eller över 55 dB(A) säkerställa att de boende har tillgång 
till en skyddad uteplats där buller uppgår till högst 55 dB(A) 
ekvivalent nivå och 70 dB(A) maximal nivå. 

3. Till miljökontoret redovisa resultatet av inventeringen i punkt 
1 senast 6 månader efter delfåendet av detta beslut.  

4. Till miljökontoret redovisa vilka åtgärder som föreslås för att 
uppfylla föreläggandet i punkt 2 samt tidplan för detta. 
Redovisningen ska ha inkommit till miljökontoret senast 6 
månader efter delfåendet av detta beslut. Utifrån denna 
tidplan kommer miljönämnden att förelägga Trafikverket om 
när åtgärder enligt punkt 2 ska vara genomförda för 
respektive fastighet.  

 
att avseende buller inomhus på fastigheterna Dingersjö 54:12, 54:13 
och 54:14 förelägga Trafikverket att 

5. Vidta åtgärder så att 30 dB(A) ekvivalent nivå och 45 dB(A) 
maximal nivå innehålls.  

6. Göra kontrollmätningar för att säkerställa att nivåerna i punkt 
1 innehålls i varje lägenhet på plan 5, 6 och 7 i bostadshus på 
fastigheten Dingersjö 54:12, en lägenhet på vardera 
våningsplanet 6 och 7 i södra delen av fastigheten Dingersjö 
54:13 samt en lägenhet på våning 7 i södra delen av 
fastigheten Dingersjö 54:14. 

7. Redovisa vilka åtgärder som vidtagits och resultatet av 
kontrollmätningar till miljökontoret senast 6 månader efter 
delfåendet av detta beslut. 
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att avseende ljusstörningar för fastigheten Dingersjö 4:96 förelägga 
Trafikverket att  

1. genom vegetation eller på annat sätt säkerställa att siktlinjen 
från vardagsrum i bostaden till de översta strålkastarna på 
tunga fordon på ny E4 bryts.  

2. Redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur resultatet 
kontrollerats senast 6 månader efter delfåendet av detta 
beslut. 

 
att överlåta till miljödirektören att fatta beslut gällande klagomål på 
störningar från vibrationer på fastigheterna Å 4:17 och Å 19:1 
 
att lämna klagomål avseende skador under byggtiden utan åtgärd. 

Ärendet 
Miljönämnden i Sundsvalls kommun är tillsynsmyndighet för såväl 
byggande som drift av ny E4 Sundsvall. Efter att vägen färdigställts 
har boende i närheten hört av sig till miljökontoret med klagomål om 
försämrad boendemiljö. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §5 
 Tjänsteskrivelse - MN-2016-00008-1 - Bullerklagomål E4 

Sundsvall 
 Bilaga Trafikbullerstörningar från ny E-4, Nedre Bredsand, Brf 

Strandparkens skrivelse daterad 2015-11-16.pdf 
 Bilaga Översiktskarta bullerklagomål.pdf 
 Bilaga Klagomål gällande buller Övre Bredsand.pdf 
 Bilaga Trafikverkets bullerskyddsåtgärder för övre Bredsand.pdf 
 Bilaga Trafikverkets fastställelsebeslut för Myre-Stockvik.pdf 
 Bilaga Trafikverkets fastställelsebeslut för Stockvik-Skönsberg 
 Bilaga Trafikverkets åtgärdsförslag för BRF Strandparken.pdf 
 Bilaga Naturvårdsverkets rapport 6553.pdf 
 Bilaga Kommunicering med klagande.pdf 
 Bilaga Buller Bredsand Rev 160212.pdf 
 Bilaga Buller Myre_Stockvik Rev 160212.pdf 
 Bilaga Sammanställning bullerskyddsåtgärder - Buller Bredsand 

Uppföljning av beslut 
Trafikverkets redovisningar enligt föreläggandet lämnas för 
kännedom till miljönämnden._ _ _ _ 
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§16  Yttrande - Landsbygdsprogram 2021 
Sundsvalls kommun 
 (MN-2016-00003-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-16, 
som miljönämndens remissvar angående landsbygdsprogrammet  
 
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen senast den 28 mars. 

Ärendet 
Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över remissversionen av 
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §6 
 Tjänsteskrivelse - MN-2016-00003-1 - Yttrande - 

Landsbygdsprogram 2021 Sundsvalls kommun 
 Bilaga Remissmissiv.pdf 
 Bilaga Landsbygdsdefinition.pdf 
 Bilaga Serviceorter i kommundelarna.pdf 
 Bilaga Remissversion.pdf 
_ _ _ _ 
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§17  Projektdirektiv för MRP-uppdrag 
Aktivitetsplan för en giftfri miljö 
 (MN-2016-00010-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna projektdirektiv för ett ”Aktivitetsplan för en giftfri 

miljö”, version 1.0, 
 
att ett startmöte för berörda politiker och tjänstemän annordans under 
projektstarten, 
 
att projektet genomförs enligt direktivet under förutsättning att 
miljönämndens begäran om att använda överskott av eget kapital 
beviljas. 
 

Ärendet 
MRP-Uppdraget ”Giftfri miljö” finns beskrivet inom 

samhällsbyggnadsprocessen i den beslutade mål- och resursplanen 
för Sundsvalls kommun 2015-2016. Uppdraget omfattar två 
områden, dels att öka åtgärdstakten för förorenade områden och dels 
att ta fram en aktivitetsplan för att minska farliga gifter i vardagen. 
Den sistnämnda delen har formuleringen ”Förekomsten av ämnen i 

miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. För att kunna 
uppnå det behöver Sundsvalls kommun ta krafttag för att skapa en 
giftfri miljö. Ett viktigt steg är att ta fram en aktivitetsplan för att 
minska farliga gifter i vardagen.” Uppdraget delas av 

Stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden, där miljönämnden har 
fått deluppdraget att ta fram en aktivitetsplan för en giftfri vardag. 
Uppdraget berör många verksamheter framtagandet av en 
aktivitetsplan kommer att hanteras som ett projekt och följa 
Sundsvalls projektmodell. 
 
Projektmål: Att ta fram en aktivitetsplan för kommunen som 
innehåller specifika åtgärder och ansvariga att genomföra åtgärderna. 
Projektet ska även ta fram en nulägesbeskrivning och definiera 
avgränsningar, mätbara mål och indikatorer samt hur målen ska följas 
upp och var ansvaret för uppföljning ligger. Projektmålet kan anses 
uppfyllt när en aktivitetsplan är framtagen och förankrad i 
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kommunkoncernens berörda verksamheter samt beslutad i 
kommunkullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §7 
 Tjänsteskrivelse - MN-2016-00010-1 - Giftfritt Sundsvall 
 Bilaga Direktiv.doc 

Uppföljning av beslut 
Ärende för att godkänna färdig remissversion av aktivitetsplan tas 
upp för godkännande i miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§18  Årsbokslut 2015 för miljönämnden 
 (MN-2014-00029-20) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna Årsrapport januari - december 2015 för miljönämnden,  
 
att överlämna årsrapporten till kommunstyrelsen 
 

Ärendet 
Miljökontoret har sammanställt miljönämndens årsredovisning för 2015 
som ska överlämnas till kommunstyrelsen. Årsredovisningen består av 
en uppföljning av verksamheten enligt en kommungemensam mall. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §8 
 Tjänsteskrivelse - MN-2014-00029-20 - Årsbokslut 2015 för 

miljökontoret 
 Bilaga helår 2015 KLAR.docx 
 Bilaga Samtliga rutiner för indikatorer.pdf 
 Bilaga Bilaga 9 till Årsrapport 2015 Inventarieförteckning.xls 
 Bilaga Bilaga 10 Årsrapport 2015 leasing och hyresavtal.xls 
 Bilaga Bilaga 11 Årsrapport 2015 Reserverings- och 

avsättningsbehov 2015.xls 
 Bilaga Bilaga 12 till Årsrapport 2015 Kommunala 

uppdragsföretag.xls 

Uppföljning av beslut 
När kommunfullmäktige har behandlat miljönämndens 
årsredovisning anmäls detta till nämnden. 
_ _ _ _ 
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§19  Överföring av resultat för miljönämnden 
2015 
 (MN-2015-00048-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna överföring av resultat för 2015, 
 
att  godkänna miljökontorets förslag till användning av eget kapital 
för 2016, 
 
att  överlämna begäran om överföring av resultat och användande av 
eget kapital till kommunstyrelsen för beslut. 
tt lämna ärendet till nämnden för beslut då en siffergranskning måste 
göras. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt att förvaltningarna ska redovisa överföring 
av resultat för 2015. Avvikelse mot MRP 2015 ska föras över till 2016.  
Beroende av resultat görs tillägg eller avdrag på förvaltningens egna 
kapital. Miljönämnden önskar använda 1 500 tkr av tidigare års 
överskott för tre specifika områden under 2016, nämligen 
kemikalieplan, nytt verksamhetssystem samt ansvarsutredningar 
inom förorenad mark (giftfri miljö). 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §9 
 Tjänsteskrivelse - MN-2015-00048-1 - Överföring av resultat för 

miljökontoret 2015 
_ _ _ _ 
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§20  Delegationsbeslut - redovisning mars 2016 
 (MN-2015-00053-2) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och lägga den till 
handlingarna. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt gällande delegationsordning beslutat att 
sådana ärenden som förvaltningschef eller ordförande har fattat 
beslut om ska anmälas till nämnden. Förvaltningschefen har i sin tur 
en omfattande vidaredelegering till handläggare som ska godkännas 
av förvaltningschef och sedan skickas till nämnden för kännedom. 
Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut från föregående 
anmälan, dvs 2015-12-28 – 2016-02-08. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2016-02-23 - §10 
 Tjänsteskrivelse - MN-2015-00053-2 - Delegationsbeslut - 

redovisning mars 2016 
 Bilaga Överklagande av länsstyrelsens beslut.pdf 
 Bilaga Överklagande av länsstyrelsens beslutx.pdf 
 Bilaga Delegation av miljönämndens beslutanderätt - 

vidaredelegering .pdf 
 Bilaga Yttrande - uppföljning av projektet Klimatanpassa 

Sundsvall inklusive åtgärdsförslag 
 Bilaga Redovisning av vidaredelegerade delegationsbeslut.pdf 
_ _ _ _ 
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§21  Meddelanden mars 2016 - ärenden för 
kännedom  
(MN-2015-00049-2) 
 
Redovisade som bilagor. 
_ _ _ _ 
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§22  Information från förvaltningen 
 
 
Deltagande i konferenser 
 
Mål i sikte, 16 mars, Umeå 
Kjell Bergkvist 
 
Bygg- och miljöpresidiekonferens, 7-8 april, Sollefteå, 
Kjell Bergkvist 
Leif Nilsson 
Sara Svensson 
Kristin Eriksson 
 
Årsmötes- och framtidskonferens, 12-14 april, Jönköping 
Kjell Bergkvist 
Maria Räfsbäck 
 
Presidiedagar, 19-20 april, Stockholm 
Kjell Bergkvist 
Leif Nilsson 
Joacim Sjöwall 
 
Ekotransport 2030, 27 april, Stockholm 
Maria Antonic 
Sara Svensson 
 
FAH kommunerna och miljön årskonferens, 27-28 april, Stockholm 
Kjell Bergkvist 
Leif Nilsson 
Kristin Eriksson? 
 
Slutkonferens Hållbar framtid, 28 april, Sundsvall 
Soili Sollén 
Åse Johansson 
_ _ _ _ 
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§23  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor ställs. 
_ _ _ _ 
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