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Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern inleder inte förundersökning men gör vissa uttalanden i 
ärendena. 

Ärendena 

Bakgrund 

Håkan Matsson är styrelseordförande i Tidningsaktiebolaget Norra Skåne, 
som ger ut den centerpartistiska dagstidningen Norra Skåne med utgiv
ningsort i Hässleholm. Tidningen ingår i en koncern med det likaledes cen
terpartistiska moderbolaget Aktiebolaget Skånska Dagbladet. Chefredaktör 
och ansvarig utgivare för Norra Skåne är Mimmi Karlsson-Bernfalk. 

Berit Önell och Anders Kauranen är anställda som journalister hos Norra 
Skåne. Berit Önell har under en längre tid ägnat sig åt granskande journali
stik och har bl.a. bevakat Hässleholms kommun för tidningens räkning. 

Björn Widmark företräder det kommunala partiet Folkets väl som ersättare i 
kommunfullmäktige respektive byggnadsnämnden i Hässleholms kommun. 

I kommunstyrelsen för Hässleholms kommun ingår moderaten Pär 
Palmgren (ordförande), centerpartisten Lars-Göran Wiberg (förste vice ord
förande) och socialdemokraten Lena Wallentheim (andre vice ordförande). 

Under hänvisning t i l l några artiklar rörande verksamheten i Hässleholms 
kommun som hade publicerats i Norra Skåne, skrev nu nämnda kommunal
råd vissa insändare i tidningen. Den första insändaren - "Var går gränsen 
för god journalistik? ", publicerad den 1 mars 2014 - var skriven av Lars-
Göran Wiberg. Den andra insändaren - "Dramatiska rubriker ger felaktig 
bild av ärende ", publicerad den 10 mars 2014 - var undertecknad av kom
munstyrelsens presidium, således Pär Palmgren, Lars-Göran Wiberg och 
Lena Wallentheim. I sina insändare kritiserade kommunalråden uppgifter i 
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berörda artiklar och anförde sammanfattningsvis att artiklarna innehöll sak-
och faktafel. Mimmi Karlsson-Bernfalk kommenterade kommunalrådens 
synpunkter i anslutning t i l l publiceringen av respektive insändare. Av hen
nes kommentarer framgår att det hade förekommit vissa felaktiga uppgifter i 
de publicerade artiklarna. Vissa av dessa var skrivna av Berit Önell, medan 
andra hade skrivits av en annan reporter vid tidningen. 

Bakgrunden t i l l insändaren med rubriken "Dramatiska rubriker ger felaktig 
bild av ärende " var ett innehållsmässigt identiskt pressmeddelande av den 3 
mars 2014 från kommunstyrelsens presidium och kommunfullmäktiges pre
sidium i Hässleholms kommun. Pressmeddelandet publicerades på kommu
nens hemsida och skickades ut per e-post t i l l ledamöterna i kommunfull
mäktige. Ett antal ledamöter besvarade utskicket och kommenterade press
meddelandet i positiva ordalag samt uttryckte sin uppskattning för det
samma. Fullmäktigeledamoten Rolf Tronäss anförde följande i sitt svars
meddelande t i l l övriga ledamöter den 4 mars 2014: 

Det är på tiden att någon mer säger ifrån. Vissa journalister på Nsk har alltför länge 
fatt "leka Janne Josefsson". Det finns flera exempel. Ett är den s k Linusaffären där en 
journalist gjort sitt bästa för att "missförstå" allt. Trots att hon fått alla tänkbara upp
lysningar om ärendet. Går man längre tillbaka så har Nsk skapat en "gräddfil" för in
sändare som, med avundsjukan som drivkraft, gjort allt för att misskreditera trygg
hetsboendet i Pärlan. V i måste försöka att hitta en annan väg att förmedla våra bud
skap. Det kan möjligen ge ägarna ti l l Nsk en tankeställare. 

Nu finns det ingen anledning att vara återhållsam. 

Den 26 mars 2014 skickade Lars-Göran Wiberg e-postmeddelanden t i l l 
Håkan Matsson. I ett av meddelandena skrev han följande: 

Här kommer vår dokumentation av hur Nsk hanterade de "200 räntepunkterna". Det är 
intressant att läsa artikeln, HIBABs begäran om rättelse, Nsk:s svar och t i l l sist vår 
publicering på vår hemsida. 

Man kan återigen fråga sig "Var går gränsen för god journalistik?" 

Jag kommer att sända över alla artiklar som Nsk har skrivit om HIBAB under hösten 
fram tills nu. För att få en heltäckande bild bör de läsas som helhet. Kommer att 
skicka dem på ett USB t i l l dig för artiklarna är många. Även Hässleholms vatten har 
det skrivits väldigt mycket om av samma journalist. Behöver du det får du säga t i l l . 

Samma dag skickade Pär Palmgren ett e-postmeddelande t i l l Mimmi Karls
son-Bernfalk. Han skickade också en kopia av e-brevet t i l l Lars-Göran Wi
berg, Lena Wallentheim och Håkan Mattsson. E-postmeddelandet var föran
lett av en artikel med rubriken "Politikerarvoden kan höjas kraftigt" som 
hade publicerats i Norra Skåne denna dag. Artikeln var inte skriven av Berit 
Önell. I e-postmeddelandet anförde Pär Palmgren, i korthet, att artikeln i 
fråga innehöll sak- och faktafel. Han framförde även önskemål om att få 
sina synpunkter publicerade i tidningen. Pär Palmgren avslutade sitt med
delande enligt följande: 



^ ^ 

Norra Skåne har under långtids 
nanm.Politiker,anställda oeh delar avnärmgslivet hängs ut med rn^ 
msinnamaoehlö^naknga.Tidnm^ 
man hörde ta sig en allvarlig rnnderare nå om manöverhnvndtagetharnågotan^ 
för art förmedla en positiv hild av Hässleholms kommun. Jag h o n ^ 
bevakning från Norra Skånes sidaiframtiden. 

Innehålletie-brevet publicerades som en insändareiNorra Skåne den 27 
m a r s 2 0 1 4 m e d r u b r i k e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . M i m m i K a r l s s o n -
Berntalk kommenterade Fär Palmgrens synpunkterianslutning ti l l hans 
insändare. 

Samma dag skickade Mimmi Karlsson-Berntalk ett e-brev t i l l Ears-Göran 
Wiberg och skrev att hon ville trälfa honom över en luneh. Under perioden 
den27mars^2apri!2014skickade de ett antal e-postmeddelanden t i l l 
varandraisyfte an bina en lämpligt datum för den föreslagna lunchen. 

Ibörjan av april 2014underrättades Berit Önell och Anders Kauranen,i 
olika sammanhang, av Mimmi Karlsson-Berntalk om att Berit Önell inte 
längre skulle bevaka Hässleholms konm^un för Norra Skånes räkning.l 
sambandhärmed avträdde Anders Kauranenfrånsintjänst som nyhetschef. 
Han arbetar numera som repörterna tidningen. 

Berit Önell och Anders Kauranen gjorde ljudupptagningar av vissa samtal 
som de hade med Mimmi Karlsson-Berntalk vid denna tidpunkt. Delar av 
ljudupptagningarna har offentliggjortsiradioprogrammet Medierna, som 
sändes iSver igesRadio ,Pl ,den3maj2014. 

Med anledning av tidningsledningens beslut att Berit Önell inte längre 
skulle bevaka Hässleholms kommun påkallades fackliga förhandlingar mel-
l anåena sidan Berit Önell ochåandra sidan Norra Skåne. Förhandlingarna 
är, såvitt känt, alltjämt pågående. 

Justitiekanslerns ärende med dnr 3391-14-30 

l e n anmälan, med därtill fögade bilagor, som kom in t i l l Justitiekanslern 
den4maj2014(dm 3391-14-30) har BeritÖnell anfört, sammanfattnings
vis, an ^ledande politikeriHässleholmskonrmun^har utsatt tidningen 
Norra Skåne för påtryckningar genom att ^kräva stopp för tidningens nega
tiva skriveriers..^och genom an kräva att en grävande reporter tJyttas eller 
sparkas^.Enligt Berit Önell har politikerna därmed ageratistrid med tryck
frihetsordningens (TF) och ynrandefrihetsgrundlagens(YGE^ 
censurförbud.Vidare har Berit Önell anmält att konrmunalrådiHässleholms 
kommun, genom att radera e-postmeddelanden, har ageratistrid med of-
föntlighetsprincipen.Honhartillagt följande. 



^ 

Pär Palmgrens och Ears-GöranWlbergs kontakter med de centerpartlstiska 
polltikernaltidnmgens bolagsstyrelse och redaktionsledningen för Norra 
Skåne ledde till an Mlnm^lKarlsson-Berntalklbörjan av april 2014under-
rättade herme om an hon ^på grund av politiska påtryckningar ftån kom
munledningens Inte längre skulle ta granska kommunen. Hennes artiklar 
ansågs ha varit ^Törtufla^.Mlmml Karlsson-Bernfalk förneka 
hon har spelatmetttelefonsamtal som bekräftar dessa uppgifter. Hon om
placerades, trots kraftiga protester också ftånAndersKauranen.Gmplace-
ringen var skälet till an Anders Kauranen avträdde som nyhetschef. 

Veckan Innan hennes omplacering hade Pär Palmgren och Ears-GöranWl-
herg kontakt med Håkan Mattsson via e-post, telefonsamtal och sms samt 
med Mimmi Karlsson-Berntalk via e-post. Kontakterna kan kartläggas ge
nom kommunalrådens telefomäknlngarochmejlloggar som är oflenthga 
handllngar.Även själva e-postmeddelandena bör vara offenttigahandlmgar, 
men de lämnas Inte ut av kommunen. Hon begärde an få ta del av e-
postmeddelandena hos kommunen, men tickheskedet att meddelandena 
^hade raderats och därför Inte längre var oflenttig handlings Sedermera 
återskapades vissa, men Inte alla, e-postmeddelanden. Enligt uppglftl 
massmedierna ^hlttade^ således Ears-GöranWlberg själv det e-
postmeddelandesomhanden26mars2014hadesklckatt i l lHåkanMatts-
son. Raderingen av e-postmeddelandena måste anses utgöra ett hrott mot 
oftentllghetsprmclpen. 

Vid Norra Skånes morgorimöte dagen efter Pär Palmgrens kritik mot tid
ningen den 27 mars 2014förklarade Mimmi Karlsson-Bernfalk att man Inte 
kunde göra något för an bemöta kritiken eftersom^det är politik på hög 
nlvå^.Någon vecka tidigare berättade Mimmi Karlsson-Bernfalk också vid 
en av redaktionens morgorrmöten att hon kallats till möte med bolagsstyrel
sens ordförande för an förklara sig med anledning av kritik ftån kommun 
råden angående tidningens sätt att granska kommunen. Mlnnnl Karlsson-
Bernfalk berättade då att hon hade försvarat granskningarna. Det tinnsa^^ 
fteravlnnen till att MlnnnlKarlsson-Bernt^lkberänat om politiska påtryck
ningar mot tidningen ftånkommunlednmgen. Mimmi Karlsson-Bernfalk 
krävde dock an alla närvarande skulle vara tysta om detta av lojalitet till 
företaget. 

Genom slne-postmeddelandeden4mars2014uppmanarRolffronäss 
samtliga fullmäktigeledamöter att utöva påtrycknmgar mot tidningen genom 
att söka andra kanaler för att nå ut med mförmation, att ge tidningens ägare 
en tankeställare och an deklarera att det Inte längre tinnsanlednlngtill åter
hållsamhet. 

Justitiekanslerns ärende med dnr 369614-30 

l e n anmälan som kommti l l Justitiekanslern den!4maj2014(dnr 3696-
14-30) har Björn Widmark anmältlhuvudsak samma förhållanden avseende 
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påstådda otillbörliga påtryckningar mot Norra Skåne och har därtill anfört 
bl.a. följande. 

Han har genom sina politiska engagemang haft en direkt insynide diskuss
ioner som kon^unpolitikerna under ftera år har fört om Norra Skånes be-
vakning av kommunen och han känner t i l l vilken stämning som har präglat 
de interna mötena. Det står därför klart 
konsekvens av något som förde inblandade politikerna t i l l sist bara var ett 
naturligt oeh nödvändigt agerande mot en tidning som enligt deras uppfatt
ning ^förenhatkampanj^ Oavsett att MinnniKarlsson-B^^ 
upprepar att hon inte på något sätt låtit sig påverkas av vare sig Skånska 
Dagbladets styrelse, dess chefredaktör eller några politiker så är det, enligt 
den information oeh bild som han har, tyvärr så att det är precis det som 
sken . l syf teaUslåvaktomenfr ipress iSver igeärde t^enormtvik t ig tan 
nu stämmaibäcken^.Pör att stävja motsvarande agerandeniframtiden bör 
arrmälan leda ti l l någon form av reprimand eller arrrnärkning. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Utöver de handlingar som arrmälarna har gettinhit, har Justitiekanslern in
hämtat och tagit del av ett antal artiklar, intervjuer och reportage som har 
publiceratsimassmedierna beträffande omständigheternaianmälningarna. 

Pär Palmgren och Lars-Oöran Wiberg hariolikauUalandenbestrinan de 
skulle ha utövat påtryckningar mot tidningsledningen för Norra Skåne 
ocl^eller att de skulle ha framfört krav med innebörden att Berit Önell 
skulle skiljas från sina arbetsuppgifter eller utsäUas för arbetsrättsliga åt^^ 
deriövrigt. 

Uars-OöranWiberg har också kommenterat de e-postmeddelanden som han 
skickade t i l l Håkan Mattsson. Uars-OöranWiberg har därvid unrycktaU han 
begick eU misstag genom aU kontakta Håkan MattssonisyfteaU påtala fel-
aktigheternaiNorra Skånes publiceringar. Han har vidare uppgeU att han 
inte kommer att ta dylika kontakteriframtiden, utan avser att vända sig t i l l 
Allmär^etens Pressombudsman föran anmäla eventuella felaktigheter! 
publiceringar. 

MirnmiKarlsson-Bernfalkharienrad intervjuer tillbakavisat påståendena 
om an hon skulle ha utsatts för påtryckningar från tidningens bolagsstyrelse 
ocli/ellerpolitikernaiHässleholmskonnnun.Vidareharhonbl.a.anfbrtatt 
tidningsledningens uppfattning är att Berit Önell inte har omplacerats, utan 
har fatt andra arbetsuppgifterisamband med att redaktionen för Norra 
Skåne omorganiserat sinkommunbevakning. 

Håkan MaUsson har inte velat lämna några kornmentarerimassmedierna t i l l 
de omständigheter som anmälningarna avser. 
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Justitiekanslerns bedömning 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Justitiekanslern är ensam åklagarelftåga om tryck-ochyttrandeftlhetsbrott. 
Justltlekanslernhar vidare åklagaruppglfterlandratryck-ochyttrandeftl^ 
hetsmål än mål om tryck-elleryttrandeftlhetsbrottsamtlmål som annars 
avser broU mot bestämma 

Justitiekanslerns tlllsynsuppglfterreglerasllagen (1975:1339) om j u s t ^ 
kanslerns tillsyn. Justitiekanslern har t i l l uppgift an granska att de som utö
var oflenthgverksann^et efterlever lagar och andra författnm^ 
ävenlövrlgt ftillgör sina uppgifter. Det är bara myndigheter och deras an^ 
ställda samt vissa andra som ägnar sig åt myndighetsutövning som står un
der Justitiekanslerns t l l lsyn.Avbestämmelsenl5^1den nu nämnda lagen 
följer att Justitiekanslern får Inleda 
det genom utredningenien ärende ftamkon^er an det finns anledning an 
anta an en befanningshavare inom offentlig verksamhet har begån en brotts
lig gärning genom an åsidosäna vad som åligger honomitjänsten eller upp-
draget. 

Prövningen av anmälningarna sker med dessa utgångspunkter. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Iden del anmälningarna avser påstådd överträdelse av eensurförbudet bar 
gjorts gällande att "ledande politikeriHässleholmskonnnun",iegenskap av 
företrädare för det allmärma, har utsatt tidningen Norra Skåne för på t rycka 

ningar genom an "l^äva stopp förtidningens negativa skriveriers...joch 
genom att kräva an en grävande reporter flyttas eller sparkas". 

Censur deftnierasiränsliga sammanhang som förhandskontroll av tryckta 
skrifter eller andra ftamställningarisyfte an godkärma eller förbjuda publi-
cering(seAxberger,Yttrandefrihetsgrundlagarna,2012,s.73). 

E n l i g t l k a p . l ^ f ö r s t a stycket TP förstås med tryckfrihet varje svensk 
medborgares rätt an ge ut saf ter "utannågra av myndighet eller annat all
mänt organlförväg lagda hmder".Pörbudet mot eensur, preciseras närmare 
ilkap.2^TP.Enmotsvarande bestämmelse om censurförbud finnsi 
l k a p . 3 ^ Y C L . 

J3estärnmelseni lkap.2^första stycket TPgeruttryck för ett för^^ 
censuriordets strikta bemärke l se .Avlkap .^^andra stycket TP framgår 
emellertid att förbudet omfanar även andra publiceringshinder. Således är 
det inte hellertillåtet för enmyndighet eller annat allmänt organ att på grund 
av skrifts irmehåll, genom åtgärd som inte har s tödiTP,hindratrycl^ing 
ellerutgivningavskriftenellerdess spridning bland allmänheten. Förbudet 
mot hindrande åtgärder gäller Inte för hinder av generellt slag utan är be-
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gränsad ti l l hinder som uppställs på grund av en framställnings kända eller 
förväntade innehåll(seAxberger,a.a.,s. 77). 

Det står klart att någon eensuriordets strikta bemärkelse inte har förekom
mit. De åtgärderiförm av personliga kontakter oeh skriftliga meddelanden 
som anmälningarna avser kan inte heller anses ha hindrat tryckning eller 
utgivning av tidningen Norra Skåne eller av dess spridning bland allmänhet-
en. Utrednlngenlärendet ger således Inte underlag för bedörnnmgen att nå
gon företrädare för det allmänna bar bandlat på ett sätt som kan anses nt^^ 
en överträdelse av förbudet mot censur eller hindrande åtgärder enligt TE 
eller YOE. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

En överträdelse av censurförbudet är inte en tryck-ellerynrandefrihetsbrott 
och är inte heller straffhelagtiannan ordning. Någon påföljd enligt TE elle^ 
YOE kan således inte kommaifråga för en sådan överträdelse.Om någon 
myndighet eller offentlig funktionär hindrar tryckning eller utgivning av en 
skrift eller en radioprogram kan detta emellertidivissa fall vara an betrakta 
som tjänsteföl enligt 20 kap.l^brottsbalken. 

Redan den omständigheten att någon överträdelse av eensurförbudet inte bar 
ägt rum talar för att det som anmälts inte heller kan utgöra tjänstefel. Det 
kan därutöver arm^ärkasantjänstefelsansvar enligt 20 kap.l^brottsbalken 
förutsäner an någon uppsåtligen eller av oaktsarnhet vid myndighetsutöv-
ning åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Med myndighetsutövning 
avses beslut oeh åtgärder från det allmännas sida som är ett uttryek för sam
hällets rätt att utöva makt över medborgarna oeh somikraft av oflentli-
grättsliga regler får omedelbara rättsverkningar för eller emot den enskilde. 
Karaktäristiskt är att den enskilde ståriett beroendeförhållande t i l l myndig
heten, som bestämer över hans eller hennes rättigheter oeh skyldigheter. De 
åtgärder som förekommit från offentligt anställdas sidaidena fall såv 
avser skrivelser oeh uttalanden med anledning av Norra Skånes publieering-
ar har inte haft något sådant samband med myndighetsutövning som är en 
förutsättning för tjänstefelsansvar. Anmälan innefattar således inte något 
somkanutgöratjänstefel. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

An en fti oeh obunden deban kan ägarum liksom att kritik ftin kan framfö
ras oeh införmationftöda utan några hinder från statsmakternas sida är en 
omistlig del ivår t demokratiska statsskick. Oensurförbudet utgör tillsam
mans med meddelarfriheten oeh anonymitetsskyddetiTE oeh YOE ytterst 
en garanti för detta. 

1 detta ligger att stor försiktighet måste visas när företrädare för myndigheter 
oeh andra offentliga organ överväger att vidta åtgärder med anledning av 
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vad som ska eller har publiceratsisådana medier som skyddas av grundla-
garna. F ö r e f r ^ 
sigomdetsombehandlasit.ex. en tidningsartikel. Omenmyndighet anser 
sig ha anledning an kommentera innehålletientidningsartikel^som har 
beröring med myndighetens ansvarsområde)ocht.ex.unala sig om huruvida 
sakuppgifrernaiartikeln är korrekta eller inte, finns det inte något att in-
vända häremor. 

Däremot bör företrädare fbrdet allmänna inte unala sig om det lämpligaien 
publicistiskt beslut, t.ex. om en viss artikel borde ha publicerats eller inte. 
Det finns alltid en risk att en sådant uttalande uppfanas som en påtryckning 
eller ett försök t i l l påtryckning mot publicistenifråga. 

Idet här aktuella fallet frrms det därmed inte anledning ti l l kritik mot att 
företrädare för Hässleholms kommun valde att offöntligt bemöta uppgifter 
som de ansåg vara felaktiga och an ge sina synpunkter på det som avhand-
latside kritiserade artiklarna. Sådana bemötanden måste emellertid göras 
med beaktande av grundlagens krav. 

Det kan ifrågasättas om de uttryekssän som kommunstyrelsens ordförande 
Pär Palmgren användeidet e-brev som publicerades som en insändare! 
Norra Skåne den 27 mars 2014kan anses uppfylla dessa krav.Pär Palmgren 
beskrev där Norra Skåne som en"destruktiv kraft" och uttalade att tidningen 
"borde ta sig en allvarlig funderare på om man överhuvudtaget har något 
ansvar för an förmedla en positiv bild av Hässleholms kommun" samt ut
tryckte en förhoppning om"en mer seriös bevakning från Norra Skånes sida 
iframtiden".Ett sådant ordval kan uppfanas som ett försök att utöva på
tryckning mot publicisten att upphöra med ellerifbrtsättningen undvika 
publiceringar av liknande slag. Den efterföljande rapporteringenimassme-
dierna visar också att Pär Palmgrens uttalanden har uppfattats på detta sätt. 

OcksåEars-OöranWibergs e-postmeddelanden t i l l styrelseordföranden! 
tidningsaktiebolaget Norra Skåne, Håkan Mansson, skulle kunna uppfanas 
som en sätt an försöka påverka tidningens publicistiska beslut, något som 
Ears-OöranWiberg numera själv synes vara medveten om. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Mot bakgrund av uppgifternaianmälningarna och vad somiövrigt har 
frarnkommit genom utredningen frnns det skäl an inleda en särskilt tillsyns
ärende för an närmare granska Hässleholms kommuns hantering av 
e-postmeddelanden och begäran om utfående av allmänna handlingar. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1 anmälningarna hit anförs även att tidningsledningen för Norra Skåne har 
agerat otillbörligt genom att hha.vidtaarhetsrättsliga åtgärder mot Eerit 
Önell. 

Tidningen Norra Skånes 
lern kan inte heller ingripaidet pågående personalärendet. Anmälningarna! 
de delar de irmefattarkritikmottidningsledningens agerande mot Eerit 
Önell föranleder därför inte någon åtgärd här. 

Ärendena har föredragits av JnditEaragoOontier.lärendenas beredning har 
även byråcheferna OnnLöfgrenOederberg oeh Daniel Kellgren deltagit. 

AnnaSkarhed 

Exp.till 

Anmälarna 

Hässleholms kommun 
Stadshuset 
281 80 HÄSSLEHOLM 

Norra Skåne 
Väpnaregatan6 
281 50 HÄSSLEHOLM 

Tidningsaktiebolaget Norra Skåne 
Vattugatanl8 
28131 HÄSSLEHOLM 


