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Tid Kl. 14.00 – 16.45 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Peder Björk (s) v ordförande  
 Martin Johansson (s)   
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare   
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare  
 João Pinheiro (s)   
 Magnus Sjödin (m)   
 Andreas Nelvig (m)  ej § 200 
 Gunilla Molin (kd) tjänstgörande ersättare § 200 
 Eva Lohman (m)   
 Erland Solander (m) tjänstgörande ersättare  
 Lars Persson (fp)   
 Reinhold Hellgren (c)   
 Kim G Ottosson (v)   
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Lena Sjöberg (s)   
 Mats Mehlin (c)  ej § 225  
 Lars Hillerström (mp)   
    
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Kerstin Söderström SKL  
 Karin Nyman kommunsekreterare §§ 214-218 
 Helena Lundgren  projektledare § 215 
 Gunnel Åhlund Näslund utredare § 215 
 Christer Tarberg avd.chef kollektivtrafik § 224, 231 
 Christer Ersson fastighetsdirektör § 220 
 Stefan Söderlund stadsbyggnadsdirektör § 228 
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Protokollet omfattar §§ 214–241 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2007-09-10 2007-09-12 2007-09-12 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontoret, administrativa avdelningen 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2007-10-05  Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peder Björk med 
Martin Johansson som ersättare. 
 
Noteras att § 220 behandlades efter § 222, § 225 efter § 241 och § 228 
efter § 230. 
 
– – – –  
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§ 214 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Besök av Kerstin Söderström, SKL 
 
• Rekrytering av kommundirektör 

Informationen lämnas Anita Bdioui (s). 
 

• Kommunstyrelsekontoret 
o Leena Utterström, ny informationschef 
o Åse Carlsson, ny chef för HUR-enheten 
o Karin Nyman, började som kommunsekreterare den 15 

juni 2007 
 
o Anställda vid kommunstyrelsekontoret 

 
Tillsvidareanställda 104 
Visstidsanställda 26 
Plus-jobbare 9 
Politiska sekreterare 8 
Totalt 147 

 
• Personalenkäten 

Magnus Sjödin (m) frågar i anslutning till kommundirektörens 
redogörelse vad som görs för att motverka den höga stress som 
redovisas i resultatet av ledarenkäten på kommunstyrelsekontoret. 
Kommundirektören lämnar kommentar.  
 

• Tjänstedeklarationer 
o Den första är klar och gäller ramavtal 
o Den andra som är under arbete avser bygglov 

 
• Ansvarskommitténs förslag 

Jan-Åke Björklund, som har fått regeringens uppdrag att vara 
samordningsman i regionfrågan, kommer till Sundsvall för att träffa 
kommunstyrelsen den 10 oktober 2007 klockan 13.00. 
 

• Björneborgsbesök 
Fem tjänstemän gjorde ett svarsbesök i Björneborg under förra 
veckan. Fortsättningsvis kommer erfarenhetsutbyte att ske kring 
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vissa frågor och vidare kommer Botnia-Atlantica-programmet att 
studeras. 

 
– – – – 
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§ 215 Position Sundsvall – Information inför 
eventuellt fortsatt verksamhet inom ramen 
för mål 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  

Överläggning 
Helena Lundgren, som är ny projektledare för Position Sundsvall, 
informerar om projektet som pågått cirka ett år och som pågår året ut. 
Hon redogör för vilka företag m.m. som funnits med från 
destinationssidan, vilka som ingått i styrgruppen och arbetat med 
strategiska frågor och vilka som ingått i projektgruppen och arbetat 
med operativa frågor. 
 
Hon tar i övrigt upp bl.a. vad som gjorts och diskuterat under det första 
året, sommarens tre träffar kring strategi och handlingsplan, det arbete 
som planeras under december i stan och i Birsta, bytet av projektledare, 
marknadsföringen av Norrlands huvudstad och frågor som kan arbetas 
med efter projektets slut. 
 
Frågor ställs och kommentarer lämnas av Gunilla Molin (kd), Anita 
Bdioui (s), João Pinheiro (s), Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren 
(c), Eva Lohman (m) och Kim G Ottosson (v).  
 
Projektledaren och utredaren besvarar frågorna.  
 
Informationen pågick cirka 30 minuter. 
 
– – – – 
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Dnr 32/07 040 
 

§ 216 Ekonomiska ramar för MRP 2008 (årsbudget 
2008) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 

2008 i enlighet med föreliggande förslag. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har i bilaga 1 och 2 sammanställt de 
ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Mål och 
Resursplan 2008 (motsvarande tidigare benämning Årsbudget 2008). 
Ramarna utgår från de finansiella ramar och resursfördelning mellan 
nämnderna samt verksamhetsmål för nämnderna inom respektive 
huvud- och stödprocess som kommunfullmäktige fastställde den 18 
juni 2007 i sitt beslut om Mål och resursplan för 2008 med plan för 
2009-2010. 
 
Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom 
ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsuppräkningar. 

Överläggning 
Det noterades i protokollet från finansutskottet den 4 september 2007 
att återredovisningen av de uppdrag som kommunfullmäktige beslutade 
om i samband med mål och resursplanen 2007 skall redovisas 
november 2008 och ej november 2007 som det stod i beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 183 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-04 
 
– – – – 
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Dnr 290/07  060 
 

§ 217 Stöd till verksamhet vid Svartvik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att 400 tkr av de medel som avsatts i MRP 2007 tillförs kommun-

styrelsens konto för subventionering av lokaler; 
 

att 200 tkr av de medel som avsatts i MRP 2007 tillförs Kultur och 
Fritid för att finansiera en halvtidstjänst som projektanställning 
för Svartviks Industriminnen; 
 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att omgående – i samråd 
med utredningen Agenda kulturarv – starta ett arbete i syfte att 
lämna förslag till mål och organisation för verksamheten vid 
Svartviks Industriminnen, samt förslag till en långsiktig 
finansiering; samt 
 

att att nämndens arbete skall vara klart under år 2007 och att 
kommunikation om arbetet och tidplanen sker med landstinget. 

Bakgrund 
I Mål- och resursplan för 2007 tillfördes 600 tkr för fortsatt drift av 
Svartviks industriminne. Pengarna reserverades under kommun-
styrelsen för att fördelas när Landstinget Västernorrland fattat beslut 
om medfinansiering. Detta för att få en fördelning av beloppet till de 
berörda nämnderna. 
 
Landstingets bidrag beräknades uppgå till 200 tkr. Landstinget har i 
brev daterat 2007-03-26 beslutat att bevilja 100 tkr till Sundsvalls 
Museum under förutsättning att kommunen beslutar om motsvarande 
belopp. Stödet avser medfinansiering av halv halvtidstjänst enhetschef 
(projektanställd) för Svartviks Industriminnen. Beslutet gäller 2007 och 
garanterar inte ytterligare bidrag från Landstinget Västernorrland. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (v) yrkar att det bör uttalas att den utredning som 
kultur- och fritidsnämnden föreslås skall göra, bör ske i samråd med 
kulturarvsutredningen Agenda kulturarv. 
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Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och Anita Bdioui (s) 
diskuterar tidplanen för utredningen och att kontakt bör tas med 
landstinget angående tidplanen. 
 
Kommundirektören upplyser att Agenda kulturarv skall vara klar med 
sin utredning under detta år. 
 
Ledamöterna beslutar att göra ett tillägg i tredje att-satsen i enlighet 
med Kim G Ottossons yrkande och att formulera en fjärde att-sats om 
tidplan och kontakter med landstinget. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-06-19, § 168 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-23 
• Landstinget Västernorrlands skrivelse 2007-03-26 
 
– – – – 
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Dnr 309/07 253 
 

§ 218 Järnvägsstationen 2, Sundsvall, 
fastighetsreglering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i huvudsak enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att genom fastighets-

reglering överlåta fastigheten Järnvägsstationen 3 samt del av 
fastigheten Stenstaden 1:1 till Fastighets AB Norrporten 
(559458-6138), Box 225, 851 04  SUNDSVALL och att från 
Fastighets AB Norrporten förvärva del av Stuvaren 1; 
 

att i övrigt godkänna av stadsbyggnadsnämnden upprättat förslag 
till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering med 
Fastighets AB Norrporten. 

Bakgrund 
Preliminär överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering har 
upprättats där kommunen överlåter fastigheten Järnvägsstationen 3 
samt del av fastigheten Stenstaden 1:1 till Fastighets AB Norrporten. 
Vidare överlåter Fastighets AB Norrporten del av fastigheten Stuvaren 
1 till kommunen. I mellanskillnadslikvid erlägger Fastighets AB Norr-
porten 1 200 000 kronor. Fastigheterna är belägna inom detaljplanelagt 
område. 

Överläggning 
Erland Solander (m) undrar om punkten 4 Betalning i överens-
kommelsen där det sägs att betalning skall ske fyra veckor efter 
stadsbyggnadsnämndens beslut; besked lämnas vid kommun-
fullmäktiges sammanträde. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar att den första att-satsen inleds med ”att 
bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att genom fastighetsreglering …”  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Anita Bdiouis yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 184 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-10 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-06-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-06-20, § 166 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-06-08 
• Fastighetsreglering 
 
– – – – 
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Dnr 310/07 253 
 

§ 219 Sköns Prästbord 1:72 överlåtelse av fastighet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att överlåta fastigheten 

Sköns Prästbord 1:72 till Immobilia Fastigheter AB (556469-
5467), Esplanaden 26, 852 36 SUNDSVALL, för en köpe-
skilling om 3 498 000 kronor och i huvudsak på de villkor som 
anges i upprättat köpeavtal. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har träffat överenskommelse med Immobilia 
Fastigheter AB om överlåtelse av fastigheten Sköns Prästbord 1:72. 
 
Fastigheten är belägen i Birsta sydvästra industriområde utmed 
Klökanvägen. Enligt gällande detaljplan är den avsedd för industri-
ändamål. Köparen avser att uppföra en kombinerad verkstads och 
lagerbyggnad. 

Överläggning 
Inlägg görs av Erland Solander (m) och K Lennart Andersson (s) och 
kommentarer lämnas av stadsjuristen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 185 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-06 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-06-20, § 167 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-05-28 
• Köpeavtal 
 
– – – – 
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Dnr 106/07 107 
 

§ 220 Norra Kajen-området - godkännande av 
utvidgning av exploateringsområdet och 
tillskjutande av kapital till bolagets 
överkursfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag att som 
komplettering till kommunfullmäktiges beslut 2007-04-23, § 127, om 
utveckling av Norra Kajen-området föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att den exploateringsverksamhet som det av kommunen delägda 

bolaget Norra Kajen Exploatering AB, 556721-3946, avser 
bedriva även får ske inom område beläget mellan gränsen för 
befintligt exploateringsområde och Europaväg 4 enligt bifogad 
karta; 
 

att Sundsvalls kommun som följd därav tillskjuter ytterligare 3,5 
miljoner kronor till bolagets överkursfond, vilken kapitalinsats 
finansieras genom disposition av likvida medel; samt 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att, genom undertecknande av 
kommunstyrelsens ordförande, ingå de avtal med Norrlands-
pojkarna Fastighets AB, 556448-0175, som är erforderliga mot 
bakgrund av det utvidgade exploateringsområdet alternativt 
överenskomma med Norrlandspojkarna Fastighets AB att ändra 
befintligt aktieägaravtal till följd av utvidgningen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar därtill enligt finansutskottets förslag för 
egen del 
 
att bemyndiga kommunstyrelsekontoret att i samråd med 

Norrlandspojkarna Fastighets AB utarbeta de avtal eller 
ändringar i avtal som kan erfordras enligt ovan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-23, § 127, bland annat  
 
att godkänna aktieägaravtal mellan kommunen och Norrlandspojkarna 
Fastighets AB rörande bildande av ett aktiebolag med föreslagen firma 
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Norra Kajen Exploatering AB för utveckling och exploatering av Norra 
Kajen-området; och  
 
att godkänna det till aktieägaravtalet fogade förslaget till 
bolagsordning. 
 
I aktieägaravtalet och bolagsordningen beskrivs via en till ärendet 
bifogad karta det tilltänkta exploateringsområdets geografiska av-
gränsning. Området är beläget mellan Heffnersvägen/Lagergatan och 
Sundsvallsfjärden. 
 
Norra Kajen Exploatering AB har nu påbörjat sin verksamhet. Därvid 
har framkommit synpunkter om att exploateringsområdet även bör 
innefatta område mellan Lagergatan och Heffnersvägen fram till 
Industrigatan (fastigheterna Skönsberg 1:3, Lagret 1-5 m.fl.), område 
mellan Heffnersvägen och Europaväg 4 samt område mellan 
Heffnersvägen och Selångersån, enligt redovisning på bifogad karta. 
 
För att ingen tveksamhet skall råda om att kommunen som delägare i 
bolaget medger att dess exploateringsverksamhet kan komma att 
bedrivas även inom det ovan angivna området föreslår bolaget att 
kommunfullmäktige lämnar ett sådant medgivande. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Magnus Sjödin (m) frågar om styrgruppens roll. Utskottet enas om att 
denna fråga ska belysas på kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen  
Andreas Nelvig (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 
behandlingen av detta ärende. 
 
Fastighetsdirektören lämnar information om ärendet och säger bl.a. att 
det kapital som föreslås tillskjutas skall användas för att förvärva två 
fastigheter, Lagret 2 och Lagret 3. 
 
Lars Hillerström (mp) frågar om gränsdragningen av det nya föreslagna 
området som bl.a. innehåller den fastighet där reningsverket finns. 
 
Fastighetsdirektören förklarar att syftet med att utvidga exploaterings-
området inte är att de fastigheter som finns i det nya området skall 
förvärvas av exploateringsbolaget utan mera att skapa möjlighet att 
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planera för en helhet för infrastruktur m.m. i ett område som avgränsas 
av vatten och E4. 
 
Fastighetsdirektören förklarar på fråga av Gunilla Molin (kd) att 
eventuella tillkommande förvärv av fastigheter i det utökade området 
bör kunna bäras av exploateringsbolaget självt. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till finansutskottets förslag. Han tar 
sedan upp frågan från finansutskottet om styrgrupp. 
 
Fastighetsdirektören lämnar en kommentar. Han säger bl.a. att 
exploateringsbolaget skall ta fram plan för området och att kommunens 
beredningsorgan är kommunstyrelsens samordningsutskott och där 
kommunfullmäktige slutligen fattar beslut om planen. Han menar att 
det därför inte finns något behov av en styrgrupp.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 186 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-07-05 
• Karta över det föreslagna exploateringsområdet 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-04-23, § 127 
 
– – – – 
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Dnr 81/07  007 
 

§ 221 Revisionsrapport avseende granskning av 
direktupphandling och efterlevnad av ram-
avtal inom kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen i Sundsvalls kommun har granskat efterlevnaden 
av ramavtal och hanteringen av direktupphandling inom kultur- och 
fritidsnämnden. Syftet med granskningen har varit att granska i vilken 
omfattning kultur- och fritidsförvaltningen följer ramavtal samt hur 
förvaltningen hanterar direktupphandlingar. Granskningen har av-
gränsats till inköp i september månad 2006. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-06-19, § 178 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-23 
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-02-16 
• Revisionsrapport avseende granskning av ”Direktupphandling och 

efterlevnad av ramavtal inom kultur- och fritidsnämnden” 
2007-02-12 

 
– – – – 
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Dnr 181/07 007 
 

§ 222 Svar på revisionsrapport – granskning av 
bokslut per 31/12 2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Revisionen har granskat kommunens bokslut per 2006-12-31. De anser 
att arbetet med bokslutet fungerat väl men att vissa rutiner kan för-
bättras. Kommunstyrelsekontoret håller till stor del med om revisionens 
synpunkter och planerar genomföra aktiviteter för att förbättra dessa 
rutiner. 

Överläggning 
Erland Solander (m) hänvisar till revisionsrapporten och undrar om 
majoritetens inställning till att rapportens författare säger att de ”är 
dock oroade över att flera nämnder redovisar underskott” (handlingarna 
sidan 62). 
 
Reinhold Hellgren (c) hänvisar till avsnittet 8.5.1 Exploateringsmark 
där författarna bedömer att Hamnparken och Mårtensro bör redovisas 
som anläggningstillgång. 
 
Ekonomidirektören förklarar att kommunen har en hygglig ekonomi 
bl.a. med hänsyn till de värden de kommunala bolagen representerar. 
Han ber att få återkomma med svar på Reinhold Hellgrens fråga vid ett 
annat tillfälle. 
 
Under överläggningen diskuteras bl.a. kommunens pensionsskuld och 
hur denna kan betalas av, ratingföretagens utgångspunkt för sina 
bedömningar, värderingen av de kommunala bolagen och om svaret 
skall formuleras tydligare. 
 
Anita Bdioui (s) förklarar att majoriteten inte delar rapportförfattarnas 
oro. 
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Efter diskussion enas kommunstyrelsen om att besluta enligt 
samordningsutskottets förslag och att i protokollet uttala att den inte 
delar den oro som uttalas i rapporten. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-08-28, § 117 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-10 
• Revisionsrapport avseende granskning av bokslut per 2006-12-31 
 
– – – – 
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Dnr 178/07 007 
 

§ 223 Svar på revisionsrapport avseende 
granskning av folkhälsoarbetet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att översända svaret till revisionen. 

Bakgrund 
Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av folkhälso-
arbetet. Granskningen har primärt riktats mot kommunstyrelsen. 
Revisionen begär nu synpunkter från kommunstyrelsen avseende 
rapporten. 
 
Granskningen har inriktats på organisationen av folkhälsoarbetet, 
styrdokumenten för arbetet, aktiviteter och projekt under år 2006 samt 
uppföljningen.  
 
Revisionens sammanfattande bedömning av folkhälsoarbetet är att den 
övergripande styrningen och samordningen av arbetet varit relativt 
begränsad. Dock framhåller man att vissa åtgärder (inrättandet av ett 
folkhälsoråd samt beslut om en tjänst som folkhälsoplanerare) vidtagits 
vilka bör innebära bättre förutsättningar för ett resultatinriktat folk-
hälsoarbete. 
 
Revisionen lämnar ett antal rekommendationer i syfte att utveckla 
styrningen och uppföljningen av arbetet. 
 
Miljökontoret har vissa kommentarer när det gäller rekommenda-
tionerna från revisionen. När det gäller synpunkten om att inrätta ett 
förvaltningsövergripande nätverk är kontoret tveksamt. Det syfte 
revisionen vill uppnå med nätverket bedömer kontoret kan skapas ändå. 
Revisionen rekommenderar kommunen att förtydliga folkhälsorådets 
prioriteringar i en folkhälsoplan eller motsvarande. Miljökontoret anser 
att folkhälsoarbetets inriktning, prioriteringar och uppföljning bör 
komma till uttryck i det övergripande styrdokument som nu utvecklas i 
kommunen, nämligen mål- och resursplanen (MRP).  
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I MRP kan även styrning av folkhälsofrågan riktas till alla nämnder, 
något som kontoret ser som en viktig möjlighet. För uppföljning av 
folkhälsoarbetet för revisionen en diskussion om livsmiljöbokslutet och 
ett ökat samarbete mellan Agenda 21- och folkhälsoarbetet. 
Miljökontoret pekar på att detta är avsikten med den nya organisationen 
samt att samordningsutskottet håller på att se över utformningen av 
livsmiljöbokslutet. Miljökontoret avslutar kommentarerna över 
revisionsrapporten med en redovisning över vad som ska ske under 
hösten. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-08-28, § 118 
• Miljökontorets skrivelse 2007-08-09 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-08-24 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-08-23, § 219 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2007-07-06 
• Revisionsrapport avseende granskning av folkhälsoarbetet 

 
– – – – 
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Dnr 179/07 007 
 

§ 224 Svar på revisionsrapport avseende 
granskning av trafiksäkerheten vid 
skolskjutsning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att till kommunrevisionen lämna synpunkter enligt kontorets förslag

Bakgrund 
Kommunrevisionen har via KPMG genomfört en granskning av 
trafiksäkerheten vid skolskjutsning och hemställer om att kommun-
styrelsekontoret lämnar synpunkter på var och en av de slutsatser som 
dras i rapporten. 
 
Sammanfattningsvis delar kommunstyrelsekontoret kommunrevisio-
nens uppfattning att säkerhetstänkandet ständigt ska uppmärksammas 
så att samtliga skoltransporter är så säkra som möjligt. Eftersom det är 
flera aktörer inom kommunen som berörs behövs ett förvaltnings-
övergripande och kommungemensamt perspektiv för hantering av 
skolskjutsverksamheten. För att förbättra trafiksäkerhetsarbetet ser 
kommunstyrelsekontoret gärna att ett trafikråd inrättas. Ett första steg i 
ett sådant råd bör vara att reda ut och tydliggöra ansvarsfördelningen 
kring kommunens skolskjutsning, från planering och upphandling till 
utförande och uppföljning. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) uppger att han fått information om att det är 
problem när skolbarnen skall stiga på bussen i Matfors centrum och att 
han vill ha en kommentar om detta. 
 
Avdelningschefen förklarar att det varje skoldag måste finnas vuxna 
vid hållplatsen klockan 14.10 respektive 15.40. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-08-28, § 119 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-07-05 
• Revisionsrapport avseende granskning av trafiksäkerheten vid 

skolskjutsning 
 
– – – –
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Dnr 379/07  106 
 

§ 225 Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s 
samarbete med Energidalen i Sollefteå 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Energidalen i Sollefteå och Fokusera Utveckling Sundsvall AB vill till-
sammans skapa en aktiv plattform inför en kommande Mål 2-persiod, 
där intressenter på bioenergiområdet kan mötas och verka för att åstad-
komma ett kraftfullt nätverk. 
 
EFAB:s verksamhet skall i huvudsak inriktas mot tillvaratagande och 
nyttjande av skogsråvaror för energiproduktion och omfatta 
 

• deltagande i utveckling av produkter och metoder 
• initierande av affärsupplägg 
• förmedling av information och kunskap 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) tar upp att det i Avsiktsförklaring under punkt 
4.1 anges att bolaget skall ha en basfunktion bestående av fyra 
personer, en omfattning som ifrågasattes redan vid finansutskottets 
sammanträde. Han menar att den förklaring som lämnades vid 
sammanträdet, att avsikten var att använda ”befintlig personal” bör 
anges. 
 
Ledamöterna är överens om att den delen i avsiktsförklaringen bör 
förtydligas. 
 
Under överläggningen i kommunstyrelsen noteras bl.a. att kommun-
fullmäktige har att ta ställning till bolagsbildningen jämte aktieägar-
avtal och bolagsordning men att aktieägaravtalet är villkorat av att 
förutsättningarna i avsiktsförklaringen är till fullo uppfyllda.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-07 (tilläggslistan) 
• Bolagsordning (tilläggslistan) 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 194 
• Stadsbackens skrivelse 2007-08-31 
• En sammanfattande beskrivning av aktuella projekt 
• Avsiktsförklaring 
• Aktieägaravtal 
 
– – – – 
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Dnr 384/05  001 

§ 226 Redovisning av genomförande av ny IT-
organisation inom Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna den redovisning som görs i promemorian 2007-06-11 

och de åtgärder som vidtagits under genomförandet av kommu-
nens nya IT-organisation; 
 

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att bevaka och, om så be-
hövs, vidta lämpliga åtgärder så att driftansvaret för förvaltning-
arnas publika datornät i enlighet med den nya IT-organisatio-
nens intentioner säkerställs; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att återkomma med utredning 
om lämplig driftform för hela kommunkoncernens IT-verksam-
het under andra halvan av år 2009. 

Bakgrund 
Den 15 juni 2006 genomfördes den av kommunfullmäktige,  
2005-10-31, § 511, beslutade omorganisationen av IT-verksamheten i 
Sundsvalls kommun. I promemoria 2007-06-12 beskrivs genom-
förandet av omorganisationen och vilka konsekvenser den fått vad 
gäller ekonomi och personal. 
 
I promemorians sista avsnitt lämnas ett par förslag. Kommunstyrelse-
kontoret ställer sig bakom dessa förslag men föreslår vissa komplette-
ringar av förslagen. 
 
Kontoret anser att kommunstyrelsen bör ta ställning till den redovisning 
som görs i promemorian och till de åtgärder som vidtagits utifrån 
kommunfullmäktiges beslut och de intentioner som låg till grund för 
beslutet. Förslag i denna del finns i den första att-satsen. 
 
I den andra att-satsen lämnas förslag i enlighet med promemorian om 
säkerställande av driftansvaret för förvaltningarnas publika datornät. 
 
I promemorian lämnas förslag på två utredningar, dels en utredning 
som motsvarar den sista att-satsen i kommunfullmäktiges beslut och 
som kan sägas vara en fortsättning på den ursprungliga beställningen 
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om lämplig driftform för kommunens IT-verksamhet, dels en utredning 
om lämplig driftform för hela kommunkoncernens IT-verksamhet. 
Kontoret ser det som mest rationellt att dessa två utredningar görs vid 
ett och samma tillfälle och sammanställs till en utredning. I en sådan 
utredning bör redovisas separata avsnitt om driftformen för kommu-
nens respektive kommunkoncernens IT-verksamhet. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Miljöchefen redogör för bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut, 
de utredningar som gjorts samt genomförandet av den nya organisa-
tionen. 
 
Magnus Sjödin (m) framhåller det positiva i att besparingar kunnat 
göras som planerat, genom den nya organisationen. Han frågar också 
vilka ”nya tjänster” som avses i skrivelsen (sid. 18 möteshandlingarna). 
 
Miljöchefen svarar att den aktuella texten syftar på ett fåtal personer. 
Förvaltningarna har haft att hantera den eventuella övertalighet som 
uppkommit genom omorganisationen, och frågan har lösts på olika sätt. 
 
Ordföranden framhåller att det är viktigt att ta med sig erfarenheterna 
av omorganisationen, framför allt kring hur övertalighet hanterats, för 
att kunna hantera eventuella liknande åtgärder i framtiden på bästa sätt. 
 
Reinhold Hellgren (c) frågar hur servicen gentemot skolor kommer att 
fungera i framtiden. 
 
Chefen för IT-staben berättar att lokala IT-resurser kommer att finnas 
på skolorna, men att IT-Service har ansvar för drift och funktionalitet. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-06-19, § 167 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-12 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-10-31, § 511 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-06-11 
• Uppdragsbeskrivning - beställarfunktion 2007-03-19 
• Uppdragsbeskrivning – IT-service 2007-06-07 
• Kommunstyrelsekontorets PM – Debiteringsmodell IT för Sunds-

valls kommun 2006-04-28 
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• Kommunstyrelsekontorets PM – Konkretiserad debiteringsmodell 
IT för Sundsvalls kommun 2006-09-27 

• Kommunstyrelsekontorets PM – Ny debiteringsmodell IT för 
Sundsvalls kommun 2006-10-27 

 
– – – – 
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Dnr 372/07 005 
 

§ 227 Revision av intern IT-strategi för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun revideras enligt bilagt 

förslag daterat 2007-08-20, 
 

att anta GIS-strategi för Sundsvalls kommun, daterad 2007-08-27, 
vilken skall gälla för hela kommunkoncernen och att den skall 
vara en del av Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun, 
 

att Sundsvalls kommun antar och tillämpar Nationell IT-strategi för 
vård och omsorg, Regeringens skrivelse 2005/06:139, i enlighet 
med Sveriges kommuner och landstings rekommendation, SKL 
dnr 2006/1515, 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2009 lägga fram en 
grundläggande genomarbetning av Sundsvalls kommuns IT-
strategi. I samband med denna ska, förutom den interna IT-
strategin, även äldre strategidokument inom IT-området och den 
utredning kring hela kommunkoncernens IT-verksamhet som 
beslutades i kommunstyrelsen 2007-09-10, § 226, beaktas.  

Bakgrund 
Den interna IT-strategin för Sundsvalls kommun har reviderats med 
hänsyn till följande: 

− Beslut om ny IT-organisationen för Sundsvalls kommun, 
kommunfullmäktige 2005-10-31, § 511 

− Kommunfullmäktige uppdrag att skapa en GIS-strategi. 
Kommunfullmäktige 2006-06-19, § 692 

− Sveriges Kommuner och Landsting rekommendation att anta 
den nationella IT-strategin för vård och omsorg. 
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Överläggning 
Noteras att hänvisning i den sista att-satsen bör ske till kommun-
styrelsens beslut i det närmast föregående ärendet, dvs. § 226 
Redovisning av genomförande av ny IT-organisation inom Sundsvalls 
kommun. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 191 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-28 
• Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun 2002-09-25, reviderad 

2007-08-20 
• GIS-strategi för Sundsvalls kommun 2007-08-27 
 
– – – – 
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Dnr 133/07 214 
 

§ 228 Antagande av detaljplan för delar av Sidsjö 
2:1 och 2:3, Bo Klok Hus öster om Södra 
Bergets Företagsby 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta av stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till detaljplan 

för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok hus öster om Södra 
bergets företagsby. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret föreslår samordningsutskottet att anta upp-
rättat förslag till detaljplan för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo klok hus 
öster om Södra bergets företagsby under förutsättning att stadsbygg-
nadsnämnden godkänner planen. 
 
Stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 23 augusti 2007. 

Överläggning 
Erland Solander (m) efterlyser med hänvisning till stadsbyggnads-
nämndens protokoll 2007-08-23, § 215, ett exploateringsavtal. 
 
Lars Hillerström (mp) påtalar att sidan 2 saknas i miljökontorets 
yttrande 2007-04-03 (handlingarna sidorna 318-319). 
 
Inlägg görs av Reinhold Hellgren (c). 
 
Stadsbyggnadsdirektören förklarar att det står fel i stadsbyggnads-
nämndens protokoll, eftersom det rätteligen skulle ha stått 
exploateringskalkyl, att en sådan kalkyl finns upprättad och bör gå med 
handlingarna till kommunfullmäktige och att ett exploateringsavtal 
kommer att upprättas efter kommunfullmäktiges beslut om detaljplan. 
 
Noteras att handlingarna i ärendet till kommunfullmäktige kommer att 
kompletteras med ett fullständigt yttrande från miljökontoret och en 
exploateringskalkyl.  
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-08-28, § 121 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-23 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2007-08-24 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-08-23, § 215 
• Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2007-08-08, § 252 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-08-08 
• Antagande av detaljplan för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok 

Hus öster om Södra Bergets Företagsby Södermalm, Sundsvalls 
kommun 

 
– – – – 
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Dnr 193/07 030 
 

§ 229 Svar på enskild motion (c) om kommunens 
konstinnehav  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen och samtidigt understryka vikten av att 

säkerhetsaspekten tas i beaktande vid en publicering av 
kommunens konst i digital form. 

Bakgrund 
I motion angående kommunens konstinnehav föreslår Anette Duarte 
Martins (c) att kommunens samlade konstinnehav görs i katalogform så 
att alla kommuninvånare kan ta del av den konst som finns och att den 
skall göras i en nätupplaga så att den, vid nyanskaffning av konst enkelt 
kan redigeras. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-08-21, § 110 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-17 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2007-06-20, § 79 
• Kultur & Fritids yttrande 2007-05-16 
• Motion (c) om kommunens konstinnehav 
 
– – – – 
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Dnr 143/07 030  
 

§ 230 Svar på enskild motion (c) om måttsjon 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet har i en enskild motion till kommunfullmäktige i Sundsvalls 
kommun föreslagit att ett pedagogiskt-psykologiskt resurscentrum för läs- 
och skrivsvårigheter samt dyskalkyli inrättas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i att det är mycket ange-
läget att arbeta med barns och ungas läs-, skriv- och matematikutveckling. 
Språkutveckling och läsförståelse är också ett prioriterat långsiktigt ut-
vecklingsarbete inom barn- och utbildningsförvaltningens samtliga för-
skolor och skolor. Däremot anser förvaltningen att det är viktigare att höja 
lärarkompetensen i varje skola och att de resurser som redan finns centralt 
fortsätter att utveckla stödjande strukturer för lärarnas arbete. 
 
Vid beredningen av ärendet har förvaltningen samråd med miljökontoret. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) yrkar bifall till motionen. 
 
Martin Johansson (s) yrkar avslag i enlighet med samordningsutskottets 
förslag. Även Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar 
avslag, men förklarar att de delar den bild som ges i motionen.  
 
Ordföranden ställer de två yrkandena – bifall till motion respektive 
avslag – mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samordningsutskottets förslag, dvs. att avslå motionen. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) anmäler reservation mot 
beslutet och hänvisar till eget framfört yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-08-21, § 111 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-17 
• Barn och utbildningsnämndens protokoll 2007-06-20, § 62 
• Barn och utbildnings yttrande 2007-05-18 
• Motion (c) om måttsjon 
 
– – – – 
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Dnr 295/07 030 
 

§ 231 Svar på motion (sd) om utökade bussturer 
nattetid 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå Sverigedemokraternas motion om utökade bussturer 

nattetid. 

Bakgrund 
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna till kommunfull-
mäktige. Motionen avser en utökning av bussturer nattetid fram till 
klockan 03.15. Motivet är att därigenom minska utrymmet för svart-
taxiverksamhet samt att erbjuda kommunens innevånare allmänna 
transporter anpassade till de tider som krogarna i centrum stänger. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar avslag på motionen med motiveringen dels att 
verksamheten i dag går med underskott och dels att det inte finns 
ytterligare medel avsatta för år 2008. 
 
Kommentarer lämnas av avdelningschefen. 
 
Ledamöterna diskuterar ärendet. 
 
Ledamöterna ställer sig bakom Lars Perssons motivering och beslutar 
att avslå motionen. 
 
Avdelningschefen åtar sig att till kommunfullmäktiges sammanträde 
göra en sammanställning av ekonomiska förutsättningar för 
busstrafiken. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-08-28, § 120 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-07-03 
• Motion (sd) om utökade bussturer nattetid 
 
– – – – 
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Dnr 261/07 030 
 

§ 232 Svar på enskild motion (c) om de gröna 
näringarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centern föreslår i motion att en temadag om miljö, miljöteknik och de 
gröna näringarna förbereds, samt att en speciell besöksdag med fokus 
på denna framtidens företagare ordnas. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att satsningarna på att hjälpa företagen i 
sitt miljöarbete och att stödja miljöteknikföretagen får störst genom-
slagskraft om de koncentreras i projekten Nätverk för Affärsdrivet 
miljö- och energiarbete (NAME) samt i Sustainable North Sweden, 
nätverket för miljöteknikföretag i länet, och föreslår därför att inga 
separata arrangemang anordnas inom dessa områden. 
 
Initiativtagare till och drivkraft bakom företagsdagen är näringslivs-
rådet. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att frågan om möjlig-
heterna att arrangera besök också hos företag verksamma inom de 
gröna näringarna på nästa företagsdag, tas upp i näringslivsrådet av 
centerpartiets representant eller av företagslotsen. 

Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 4 september 2007 yrkade 
Reinhold Hellgren (c) att finansutskottet skall framställa som ett önske-
mål till näringslivsrådet att även ta med ”De gröna näringarna” bland 
de företag som ska tillfrågas om besök på Företagsdagen 2008. 
Utskottet beslutade för egen del i enlighet med Reinhold Hellgrens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 190 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-21 
• Motion (c) om de gröna näringarna 

 
– – – –
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Dnr 112/07 100 
 

§ 233 Remissyttrande – Hållbar samhälls-
organisation med utvecklingskraft, SOU 
2007:10 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande daterat 2007-

08-15 samt att till kommunens yttrande bilägga yttranden från de 
partier som så önskar. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret föreslår i remissyttrandet att i huvudsak 
tillstyrka Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisa-
tion med utvecklingskraft, SOU 2007:10. Partierna har inkommit med 
synpunkter på yttrandet som delvis står i motsättning till varandra. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet tar ställning till 
vilka synpunkter från de politiska partierna som ska inarbetas i yttran-
det för att därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att anta det kompletterade yttrandet och överlämna det till 
finansdepartementet. 

Överläggning 
Anita Bdioui (s), Lars Persson (fp), Hans Brynielsson (kd), Magnus 
Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Peder Björk (s) förklarar att de 
ställer sig bakom kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande jämte 
förslag på synpunkter på vissa förslag och bedömningar, totalt 14 sidor.  
 
Magnus Sjödin (m) anser att partiernas yttranden kan biläggas 
kommunens svar. Reinhold Hellgren (c) instämmer i detta. 
 
Ledamöterna diskuterar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande daterat 2007-08-15 samt 
att bilägga yttranden från de partier som så önskar.  
 
På fråga förklarar stadsjuristen att partiernas yttrande måste finnas till 
hands senast vid justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 188 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-20 
• Förslag till yttrande 2007-08-15 med bilaga daterad 2007-07-02 
• Yttrande från socialdemokraterna (s), vänsterpartiet (v) och 

miljöpartiet (mp) 2007-08-14 
• Yttrande från moderaterna (m) 
• Yttrande från centerpartiet (c) 
• Utdrag ur sammanfattning SOU 2007:10 sid. 13-24 och sid. 329-

343 
 
– – – – 
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Dnr 189/07  100 
 

§ 234 Svar på remiss av rapporten "Förbättrad 
samordning av rättsväsendets myndigheter i 
Norrland" 

Beslut 
 
Ärendet utgår. 

Överläggning 
Stadsjuristen förklarar att finansutskottets protokoll felaktigt anger att 
ärendet skulle vidare till kommunstyrelsen, att ärendet således 
avslutades i finansutskottet, att kommunens yttrande har expedierats till 
Justitiedepartementet den 27 juni samt att svarstiden utgick den 15 
augusti 2007.  
 
Beslutas att ärendet utgår. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-06-19, § 180 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-18 
• Förslag på yttrande till Justitiedepartementet 
 
– – – – 
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Dnr 9/07  002 
 

§ 235 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 19 juni och 16 augusti 2007; samt 
 
Samordningsutskottet den 12 juni, 21 och 28 augusti 2007. 

 
– – – – 
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Dnr 10/07  002 

§ 236 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fem (5) beslut under perioden den 2 

maj till den 3 september 2007 som fattats med stöd av punkt 2.1 
i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 11/07  002 
 

§ 237 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga 21 beslut om pension som fattats 

under perioden den 8 maj till den 13 augusti 2007 (nr 16-36) 
2007 med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande 
i personalfrågor. 

 
– – – – 
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§ 238 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut som fattats den 19 juni 

samt den 2, 9 och 11 juli 2007: 

• Linjegods i Sundsvall AB, Kolvägen 14, Sundsvall 
(Dnr 272/07  308) 

• Sundsvalls Tingsrätt 
(Dnr 191/07  308) 

• L & T i Sundsvall AB c/o Restaurang Ming Palace 
(Dnr 306/07  308) 

• Systembolaget AB 
(Dnr 341/07  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 155/07  060 
 

§ 239 Delegationsbeslut – Föreningen Svartviks 
Industriminnens ansökan om bidrag för 
verksamhetsåret 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut fattat av tf kommundirektören 

den 25 juni 2007. 
 
– – – – 
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Dnr 343/07  002 
 

§ 240 Delegationsbeslut – Ändringar av attestanter 
och sakgranskare år 2007 inom 
kommunfullmäktige och samtliga 
kommunstyrelsens verksamhetsområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut fattat av tf kommundirektören 

den 6 juli 2007 med stöd av kommunstyrelsens beslut den 26 
februari 2007, § 111. 

 
– – – – 
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Dnr 376/07  062 
 

§ 241 Delegationsbeslut – Yttrande till 
länsstyrelsen angående bidrag ur fonderna 
för bygdeavgiftsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut fattat av näringslivsutvecklaren 

den 23 augusti 2007 med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning i lydelse från den 16 oktober 2006. 

 
– – – – 
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Dnr 6/07  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 13 augusti 2007 om att 

Folkhälsorådet vill rapportera sitt arbete till kommunstyrelsen (Ks 
dnr 32/05  769) 

• Presidiekonferens protokoll den 10 maj 2007 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 23 maj 2007, § 45 

om ”Yttrande angående revisionsrapport avseende 
verifikationsgranskning” (Ks dnr 82/07  007) 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 23 maj 2007, § 44 
om ”Revisionsrapport avseende granskning av nytt system för 
leverantörsfakturahantering” (Ks dnr 54/07  007) 

LÄNSSTYRELSEN 
• Beslut den 17 augusti 2007 om entledigande av 

begravningsombudet Björn Norell i Sundsvalls kommun (Ks dnr 
505/06  102) 

SUNDSVALLS KOMMUNS KOMMUNREVISION 
• Revisionsrapport avseende granskning av samverkan i vårdkedjor 

(Ks dnr 299/07  007) 
• Revisionsrapport avseende granskning av överlämnande mellan 

grund- och gymnasiesärskolan avseende barn med särskilda behov 
(Ks dnr 304/07  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 07:19 Förordning om ändring i förordning (2007:108) om 

lägenhetsregister – anstånd med fastställande av 
belägenhetsadresser för bl.a. flerbostadshus 

• Cirkulär 07:20 Kommunala föreskrifter om avfallshantering 
• Cirkulär 07:21 Nytt Ramavtal mellan Lantmäteriverket och 

Sveriges Kommuner och Landsting 
• Cirkulär 07:22 Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen 
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• Cirkulär 07:23 Jobb- och utvecklingsgaranti 
• Cirkulär 07:24 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2007-2008 
• Cirkulär 07:25 Komplettering av HÖK 07 med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet och  
HÖK 07 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet 

• Cirkulär 07:26 Deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för 
lärare, Lärarlyftet 

• Cirkulär 07:28 Ny bidragsbrottslag 
• Cirkulär 07:29 Sotningsindex 2007 
• Cirkulär 07:30 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA – med 
Svenska Kommunalarbetareförbundet 

• Cirkulär 07:31 Ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring – 
arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet samt upphävande av 
förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 
lagen om allmän försäkring 

• Cirkulär 07:32 Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana 
hem för vård eller boende som tar emot barn 

• Cirkulär 07:33 Ändringar i lagen om anställningsskydd och 
semesterlagen – ny lagtext 

• Cirkulär 07:34 Instegsjobb för personer som nyligen invandrat till 
Sverige 

• Cirkulär 07:35 Nya riktlinjer för beräkning av pensionsskuld 
(RIPS07) 

• Cirkulär 07:36 Regeringsbeslut som rör Socialtjänstens stöd till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 

• Cirkulär 07:37 Frågor och svar angående försäkringslösning för 
pensionskostnader i kommuner 

• Cirkulär 07:38 Ny lag om allmänna vattentjänster 
• Rapporten Nationella miljömål en lokal utmaning (Ks dnr 104/07  

430) 
• Inbjudan till konferensen ”Erfarenheter av alternativ politisk 

organisation” den 5 oktober 2007 i Stockholm 
• Inbjudan till seminarium ”Lekmannarevisor i kommunalt företag” 

den  
o 15-16 oktober 2007 i Stockholm 
o 17-18 oktober 2007 i Malmö 
o 23-24 oktober 2007 i Umeå 

GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Inbjudan till kursen ”Vind – vatten – energi. Planering och tillsyn!” 

den 24 september 2007 i Sundsvall 
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• Kurssammanställning hösten 2007 

STYRELSEN FÖR FRILUFTSFRÄMJANDET SUNDSVALLS 
LOKALAVDELNING 

• Angående Sidsjöns friluftsområde – Dalstugan (Ks dnr 288/07  
810) 

FOLKETS PARLAMENT HB 
• Mötesplats på Internet (www.folketsparlament.se) där ungdomar, 

vuxna, journalister, företagare och politiker möts i debatter och 
opinionsundersökningar 

INTEGRATIONSVERKET 
• Tack för gott samarbete – samt förändringar i 

ersättningsförordningen 1990:927 

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSE COOPERS 
• Komrevs utbildningar hösten 2007 för anställda och 

förtroendevalda 

KOMMUNAKUTEN AB 
• Inbjudan till seminarium ”Juridik för kommunägda företag” den  

o 5-6 november 2007 i Sigtuna 
o 11-12 december 2007 i Sigtuna 

 
 
– – – – 
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