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Tid Kl. 14.00 – 15:30 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
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 Claes Stockhaus (v) tjänstgörande ersättare §§ 

348-354, 357-363 
 

 Gunilla Molin (kd) tjänstgörande ersättare  
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Sven Bredberg (m)   
 Pär Hammarberg (fp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    

 
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 346-347, 

355-356 
 Karin Nyman kommunsekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
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Protokollet omfattar §§ 346--368 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Karin Nyman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Habib Effati 
Justerare 
 

25BBevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-02-08 2008-02-13 2008-02-13 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (HUwww.sundsvall.seUH) eller hos 

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

2008-03-08  Karin Nyman 
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0BJustering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Habib Effati med 
Lars Persson som ersättare. 
 
Det noteras att §§ 355-356 behandlas direkt efter § 347. 
 
– – – –  
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Dnr 89/08  105 

1B§ 346 Presentation av överförmyndarnämnden 

26BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

27BBakgrund 
Till dagens sammanträde har ordföranden Elisabeth Unander och 
överförmyndarchefen Anja Haara bjudits in för att lämna information 
om överförmyndarnämnden. 

28BÖverläggning 
Elisabeth Unander och Anja Haara berättar om nämndens verksamhet, 
med fokus på de förändringar som skett sedan Anja Haara tillträdde 
som chef för överförmyndarkontoret för fyra månader sedan.  
Man har bland annat förbättrat rutinerna kring nämndsadministrationen, 
och utökat tillgängligheten på telefon. Hemsidan har förbättrats, och 
flera åtgärder pågår för att synliggöra nämndens och kontorets uppdrag. 
Man bedriver ett aktivt rekryteringsarbete för att hitta fler gode män, 
och satsar också på utbildning för dem. Åtgärderna har utformats i 
dialog med personalgruppen och med utgångspunkt i den granskning av 
nämndens verksamhet som tidigare skett. Man kommer att fortsätta 
med utvecklingsarbetet, bland annat genom att tillskapa en 
förvaltarenhet och bredda överförmyndarkontorets kompetens. 
 
Elisabeth Unander och Anja Haara svarar på frågor från ledamöterna. 
 
Lars Persson (fp) frågar om de nya skattereglerna har inneburit att det 
blivit svårare att rekrytera gode män.  
Anja Haara svarar att man inte sett några större effekter, endast ett par 
personer har avsagt sig uppdrag med hänvisning till de nya reglerna. 
Elisabeth Unander påpekar att man åtar sig uppdraget som god man för 
att göra en samhällsinsats, inte för att tjäna pengar. Att få ett bra stöd i 
form av till exempel utbildning kan vara väl så viktigt som den 
ekonomiska kompensationen. 
 
Ordföranden konstaterar att många positiva förändringar skett på kort 
tid, och tackar för informationen. 
 
– – – – 
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2B§ 347 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören återkopplar kring uppdraget att arbeta vidare med 
den förfrågan Sundsvalls kommun fått rörande ett eventuellt besök av 
ostindienfararen Götheborg i sommar. Det har framkommit att de hellre 
vill komma till Sundsvall i juli månad, inte i augusti som tidigare 
föreslagits. Det är dock oklart vilken helg i juli som avses. 
Ledamöterna diskuterar tidpunkten för besöket och konstaterar att det 
finns för- och nackdelar med båda alternativen. Är det en poäng att 
knyta besöket till något annat evenemang som t ex Sundsvalls Gatufest 
eller Drakbåtsfestivalen, eller är det bättre att skapa ett helt fristående 
evenemang? Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta 
diskussionerna kring bl a tidpunkten, och återkoppla till 
kommunstyrelsens finansutskott, som fortsatt får bereda frågan. 
 
Aktuellt för dagen är det första mötet med juryn för arkitekttävlingen 
om nytt kultur- och teaterhus i Sundsvall. Tävlingen startar i vecka 8 
och pågår till slutet av maj. Därefter kommer bidragen att utvärderas av 
juryn. 
 
Bestyrelsen för Nationaldagens firande har bett kommundirektören 
undersöka hur 2008 års firande kan bli minst lika bra som fjolårets. 
Detta eftersom På Stan-bolaget inte har möjlighet att satsa lika mycket 
arbetstid på evenemanget som tidigare. 
 
Rekrytering av dels ny stadsjurist, och dels ny stadsbyggnadsdirektör 
har påbörjats. Just nu arbetar man med kravprofiler för tjänsterna, och 
beslut i rekryteringarna väntas tidigast i maj månad. 
 
Kommundirektören berättar också att ett ställningstagande i frågan om 
E4 genom Sundsvall närmar sig. Inom kort kommer han tillsammans 
med kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui samt Reinhold 
Hellgren (c) att möta Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö och 
statssekreteraren vid näringsdepartementet Leif Zetterberg för att 
diskutera frågan. 
 
Till sist berättar kommundirektören att en gemensam utbildning 
planeras för förvaltningschefer och nämndsordföranden i kommunen, 
på temat gränsdragningar mellan politik och verkställighet. 
 
– – – – 
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Dnr 63/08 
 

3B§ 348 Extra kommunstyrelsesammanträden i 
februari och mars 2008 

29BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ett extra kommunstyrelsesammanträde ska äga rum måndagen 

den 25 februari kl 11:00 
 

att ett extra kommunstyrelsesammanträde ska äga rum måndagen 
den 31 mars kl 11:00 

30BBakgrund 
Ett extra kommunstyrelsesammanträde behöver hållas i februari månad 
med anledning av ett ärende som återremitterats från 
kommunfullmäktige, rörande finansiering av verksamheten vid Norra 
berget 2008. 
 
Också i mars behöver ett extra kommunstyrelsesammanträde hållas, då 
med anledning av E4 Sundsvall. 
 
Möteslokal meddelas senare. 

31BBeslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-01-29, § 328 
 
– – – – 
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Dnr 32/07  040 
 

4B§ 349 Revidering av ekonomiska ramar för MRP 
2008 (årsbudget 2008) 

32BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
 
att fastställa reviderade ekonomiska ramar för nämnderna för Mål 

och resursplan 2008 i enlighet med föreliggande förslag. 

33BBakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de reviderade ekonomiska 
ramarna för nämnderna som ska gälla för nämndernas arbete med Mål 
och Resursplan 2008. 

34BÖverläggning 

97BFinansutskottet 29 januari 2008 
Utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen eftersom 
handlingarna som delas ut inte är kompletta. 

98BKommunstyrelsen 8 februari 2008  
Magnus Sjödin (m), Andreas Nelvig (m), Erland Sohlander (m), Lars 
Persson (fp), Mats Mehlin (c) och Gunilla Molin (kd) hänvisar till det 
av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna 
gemensamt lämnade förslaget till Mål och resursplan 2008-2010, vilket 
behandlades i kommunfullmäktige den 18 juni 2007, § 167. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsekontorets förslag under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.  

35BBeslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-01-29, § 318 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-28, rev 2008-01-31 

med bilaga 1-2 
 
– – – – 
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Dnr 139/07  003 
 

5B§ 350 Beslutsattestanter 2008 inom 
kommunfullmäktige och samtliga 
kommunstyrelsens verksamhetsområden 

36BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
 
att fastställa bifogade förteckningar över beslutsattestanter för år 

2008; 
  
att utse kommunstyrelsens ordförande till beslutsattestant för 

nämndens ansvarsområde; 
  
att delegera till kommundirektören en generell attesträtt för samt-

liga konton inom förvaltningen; 
  
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande ändringar 

under verksamhetsåret; 
  
att sakgranskare och behörighetsattestanter utses av respektive 

avdelning och att kontoret ansvarar för att hålla en aktuell 
förteckning över dessa. 

37BBakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt aktuella förteckningar över 
attestanter och ersättare med tillhörande behörighetsnivåer inklusive 
rättigheter att attestera lönetransaktioner inom kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamheter samt 
kommunstyrelsekontoret för år 2008. Inom kommunstyrelsens verk-
samhetsområde ingår även konton för tillgångar, skulder och eget 
kapital samt finansförvaltningen. 
 
Regler för attest och dess innehåll regleras i attestreglemente fastställt 
av kommunfullmäktige den 23 april 2007, § 125. Tillämpningsanvis-
ningar har fastställts av kommunstyrelsen den 4 december 2006, § 39. 
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Av reglementet 2 § framgår bl a att nämnder årsvis ska fatta beslut om 
vilka som skall ha rätten att vara beslutsattestanter samt ersättare för 
dessa. 
 
Sakgranskare, d.v.s. person som utför mottagnings- eller gransknings-
attest och behörighetsattestant, d.v.s. person som utför kontroll av att 
nödvändiga kontrollmoment har skett samt att attester är tecknade av 
behöriga personer eller enligt beslut av nämnd eller förvaltningschef, 
kan utses i organisationen om inte nämnden beslutar annat. 

38BBeslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-29 med bilaga 1-4 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-02-08 10 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
Dnr 532/07  048 
 

6B§ 351 Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun 
Försäkrings AB (SKFAB) - överlåtelse av 
aktier till Umeå kommun 

39BBeslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att underteckna aktieöverlåtelse med Umeå kommun och överlåta 

762 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB till en köpe-
skilling av 1 272 500 kronor 
 

att uppkommen realisationsvinst vid försäljning av aktierna bokförs 
på kommunens finansförvaltning; 
 

att beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut om 
försäljning av aktier och antagande av delägare fattas av Gävle 
kommun. 

40BBakgrund 
Styrelsen i SKFAB har beslutat att godkänna Umeå kommun som 
delägare i SKFAB från och med den 1 januari 2008 samt att 
rekommendera kommunstyrelsen i Gävle och Sundsvall att överlåta 
aktier till Umeå kommun. Efter aktieförsäljningen blir Gävle kommuns 
ägarandel 26,9 % och Sundsvalls kommuns ägarandandel 26,9 %. 

41BBeslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-01-15, § 309 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-11 
• Svenska Kommun Försäkrings AB:s skrivelse 2007-11-19 

 
– – – – 
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Dnr 551/07  060 
 

7B§ 352 Finansieringen av verksamheten vid 
Svartviks Industriminnen 2008 

42BBeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anvisa 340 000 kronor till kommunstyrelsens anslag för 

lokalkostnader 2008 för fastigheterna vid Svartviks 
Industriminnen; 
 

att anvisa 525 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden 2008 för 
verksamheten vid Svartviks Industriminnen; 
 

att finansiering ska ske i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden; 
samt 
 

att i Mål och resursplan för 2009 besluta om den fortsatta 
inriktningen av verksamheten vid Svartviks industriminnen 

 

43BBakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2008, § 287, 
beslutades att återremittera rubricerade ärende till kommunstyrelsen för 
klarläggande av budgetsiffror i beslutsunderlaget. 
 
Vid finansutskottets behandling av ärendet den 4 december 2007 fanns 
kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse den 21 november 2007 
som beslutsunderlag. Finansutskottet beslutade då att mer information 
om Svartviks verksamhetsplaner skulle lämnas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 januari 2008. Handlingarna kompletterades till 
kommunstyrelsens sammanträde med utredningsmaterialet ”Svartviks 
Industriminnen inför 2008 och på lång sikt”. Vidare lämnade Ulla 
Näsman, direktör för Kultur & Fritid, information om dagsläget vad 
gäller verksamheten vid Svartviks industriminnen. 
 
Utredningen ”Svartviks Industriminnen inför 2008 och på lång sikt”, 
innehåller en budgetskiss där ett anslag på 100 tkr från landstinget finns 
med. Detta anslag erhölls 2007 och finns inte med i beräkningen i 
kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse. 
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Det är budgeten i kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse som 
är det förslag som förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen. Den 
stämmer också överens med vad som står på sista raden i 
utredningsmaterialet ”Svartviks Industriminnen inför 2008 och på lång 
sikt” under rubriken budgetskiss nämligen ”D.v.s. sammanlagda 
behovet av skattemedel är 868 tkr utöver vad som budgeterats 
2007 (600 tkr)”. 
 

44BBeslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-01-28 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21 
• Svartviks industriminnen – inför 2008 och på lång sikt, 2007-11-07 
 
– – – – 
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Dnr 473/07  007 
 

8B§ 353 Svar på revisionsrapport - översiktlig 
granskning delårsrapport per 2007-08-31 

45BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

46BBakgrund 
Revisionen har i sin rapport lämnat synpunkter på kommunens 
delårsrapport per den 31 augusti 2007. Revisionen ser i stort positivt på 
delårsrapporten men har vissa synpunkter på de finansiella målen och 
god redovisningssed samt målen för verksamheten. 
 
De har hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende 
rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns 
redovisade i rapportens sammanfattning. 

47BBeslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-01-22, § 193 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-27 
• Revisionsrapport – Översiktlig granskning delårsrapport per 

2007-08-31, daterad 2007-10-17 
 
– – – – 
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Dnr 179/07  007 
 

9B§ 354 Revisionsrapport - granskning av 
trafiksäkerheten vid skolskjutsning 

48BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att till kommunrevisionen lämna synpunkter enligt 

kommunstyrelsekontorets förslag. 

49BBakgrund 
Kommunrevisionen genomförde under våren 2007, via KPMG, en 
granskning av trafiksäkerheten vid skolskjutsning. Granskningen 
utmynnade i en revisionsrapport som lämnades till kommunstyrelse-
kontoret för kommentarer. 
 
Sedan kommunrevisionen tagit del av kommunstyrelsens svar, önskar 
revisionen ett förtydligande beträffande kommunstyrelsens synpunkter 
under rubriken revisionens slutsats 4. 

50BBeslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-01-22, § 196 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-20 
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-10-16 
 
– – – – 
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Dnr 44/07  214 
 

10B§ 355 Järnvägsstudie Resecentrum Sundsvall 

51BBeslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig bakom en placering av ett nytt resecentrum i centrala 

staden enligt Järnvägsstudiens alternativ Parkgatan och en 
regional station i anslutning till Universitetet samt en nedsänkt 
järnväg enligt Järnvägsstudiens långa tunnelprofil, 

  
att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att 

fortsätta arbetet med; 
 

A. genomförande av Resecentrum alternativ Parkgatan 
innefattande ytterligare utredning och planläggning 

 
B. genomförande av regional station Universitetet i samspel 

med detaljplanearbetet för Västra Länken 
 

C. fortsatt arbete för nedsänkning av järnvägen enligt 
studiens långa tunnelprofil i samarbete med Banverket, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett genomförande- 

och finansieringsavtal med Banverket för ovanstående punkter 
A-C och 

  
att ovanstående arbeten planeras så att järnvägs- och resecentrum-

lösningen kan stå klar senast 2015 
 

52BBakgrund 
Under år 2007 utfördes en järnvägsstudie avseende en nedsänkt 
järnvägslösning genom centrala Sundsvall med två alternativa 
placeringar av ett centralt resecentrum samt en regional station vid 
Mittuniversitetet. Studien svarar på frågorna: Var ska stationerna ligga? 
Hur påverkas trafiksystemet i staden? Hur påverkas stadslivet/ 
stadsbilden? 
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Lösningen för järnvägen genom Sundsvall har mycket stor betydelse 
för stadens fortsatta utveckling. I dagens situation representerar 
järnvägen en kraftig barriär med konsekvenser för miljö (buller, 
vibrationer, luftföroreningar) och för stadsbild. Järnvägsstationens 
koppling till stadskärna och bussar är idag dålig. 

I relationen med medborgare och trafikoperatörer är det viktigt att 
kommunen och Banverket hittar en gemensam lösning inför den ökning 
av problematiken som Botniabanans trafikering kommer att medföra. 

Banverket räknar med en tredubbling av bomfällningstiden, ökat buller 
och ökade vibrationer. 

Resecentrumplaceringarna har en avgörande betydelse för tågnyttjandet 
samt för hur den utvidgade funktionella arbetsmarknadsregionen, 
Sundsvallsregionen, kommer att kunna fungera. 

53BÖverläggning 

99BFinansutskottet 29 januari 2008 
Vid föredragningen presenteras de mindre förändringar som finns i den 
senaste versionen av järnvägsstudien som utdelas på mötet. 
 
Magnus Sjödin (m) framför att moderaterna ännu inte har tagit ställning 
i frågan och återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde. 

100BSamordningsutskottet 5 februari 2008  
Andreas Nelvig (m) framför att han återkommer i kommunstyrelsen 
med sina ställningstaganden.   

101BKommunstyrelsen 8 februari 2008 
Erland Solander (m) frågar inom vilka ramar kommunens 
sammanlagda kostnader för Resecentrum kommer att hamna. 
 
Kommundirektören svarar på frågan. Vad gäller nedsänkningen av 
järnvägen kommer Banverket att bidra med 400 mkr vilket gör att 
kommunen har att tillskjuta 250 mkr, antingen genom 
skattefinansiering eller exploateringsmedel - framför allt kan området 
kring Västra Station bli aktuellt för exploatering. Dessa totalt 650 mkr 
utgör ramen för den fortsatta planeringen.  
Vad gäller Resecentrum är finansiering av den typen av anläggning 
alltid en fråga för intressenter i regionen; finansieringen kan alltså 
fördelas mellan trafikhuvudmännen (Länstrafiken), fastighetsägaren 
(Jernhusen), kommunen samt länsstyrelsen, och till detta kan läggas 
eventuella statsbidrag. 
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Kommunstyrelsen kommer överens om att ett förtydligande enligt ovan 
ska arbetas in i handlingarna inför ärendets behandling i 
kommunfullmäktige.  
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
Leif Nilsson (s) ställer sig bakom Magnus Sjödins yrkande. 
 
Pär Hammarberg (fp) frågar vem som äger marken där järnvägen nu 
ligger. Kommundirektören besvarar frågan; det är Banverket som äger 
marken. 
 
Gunilla Molin (kd) frågar om den nyligen uppdagade felmätningen av 
luftkvaliteten i Sundsvall kan påverka ställningstagandena avseende 
Resecentrum. 
Kommundirektören tillstår att mätfelen är allvarliga. Att luftkvaliteten 
är sämre än vad man trott understryker dock bara vikten av detta 
projekt. 
 
Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande, Magnus 
Sjödins och Leif Nilssons yrkande om bifall till samordningsutskottets 
förslag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget.  
 
Det noteras dock att ett förtydligande rörande finansieringen enligt 
ovan ska arbetas in i handlingarna inför kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet. 

54BBeslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-01-29, § 319 
• Gemensam skrivelse från stadsbyggnadskontoret och 

kommunstyrelsekontoret 2008-01-15 
• Järnvägsstudie Resecentrum, Sundsvall 2008-01-28, version 3 
 
– – – – 
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Dnr 55/01  311 
 

11B§ 356 E4 Sundsvall, kompletterande vägutredning 
och MKB för reviderad vägkorridor i Stockvik 
- remissyttrande 

55BBeslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att som yttrande till Vägverket överlämna stadsbyggnadskontorets 

och kommunstyrelsekontorets förvaltningsskrivelse daterad 
2008-01-25. 

56BBakgrund 
Vägverket Region Mitt har utarbetat ett förslag till komplettering till 
vägutredning för E4 Sundsvall från år 2000. Kompletteringen gäller en 
revidering där korridoren för anslutning från befintlig väg E4 till ny väg 
E4 förskjuts ca 400 m norrut samt vidgas något åt väster. Sundsvalls 
kommun bereds möjlighet att yttra sig över utredningen och MKB. 
Yttrande bör avges senast den 14 mars 2008. 
 
Vägverket överlämnade vägutredningen för hela sträckan Myre – 
Skönsberg till regeringen 2002 för beslut om tillåtlighet enligt 
miljöbalken. En komplettering gjordes under 2007 avseende revidering 
av vägkorridoren genom del av Nolby. 
 
Den nu gjorda förändringen och kompletteringen av vägutredningen 
genomförs bl.a. nu med syfte att få en bättre och mer kostnadseffektiv 
lösning vid korsning av Ostkustbanan, reducera konflikten med 
befintligt mediastråk mellan nedre och övre fabriken i Stockvik, 
optimera avlastningen av befintlig E4, och bättre skydda den ekologiskt 
värdefulla Vapelbäcken. Revideringen avser således endast denna 
sträcka. 

57BÖverläggning 

102BKommunstyrelsen 8 februari 2008 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. Magnus 
Sjödin (m) ställer sig bakom Leif Nilssons yrkande.     
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Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande, Leif 
Nilssons och Magnus Sjödins yrkande om bifall till 
samordningsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.  

58BProtokollsanteckning 
Miljöpartiet de Gröna har förordat utredning av alternativa förslag till 
sträckning av E4 genom Sundsvalls kommun enligt yttrande till 
Vägverket i maj 2007.  

59BBeslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-02-05, § 200 
• Gemensam skrivelse från stadsbyggnadskontoret och 

kommunstyrelsekontoret 2008-01-25 
• Vägverkets kompletterande vägutredning och MKB för reviderad 

vägkorridor i Stockvik – remisshandling för ny anslutning till 
befintlig E4, daterad 2008-01-21 

 
– – – – 
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Dnr 336/07  040 
 

12B§ 357 Grundutbildning i jämställdhet för 
förtroendevalda i Sundsvalls kommun 
hösten 2007 – hösten 2009 

60BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag  
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med en 

representant för samordningsutskottet planera och genomföra en 
utbildning i jämställdhet för ledamöter i nämnderna; 
 

att varje nämnd i verksamhetsplanen för 2009 formulerar mål och 
två åtgärder avseende jämställdhet och diskriminering; samt 
 

att en samlad utvärdering av utbildningen överlämnas till 
samordningsutskottet senast i mars 2009. 

61BBakgrund 
I MRP för 2008 anges som ett processmål 
 
Ett genusperspektiv ska prägla all kommunal verksamhet. Kommunen 
ska arbeta för ökad jämställdhet och motverka alla former av 
diskriminering. 
 
Jämställdhetsmålet berör all kommunal verksamhet och ska få effekter i 
den kommunala servicen till invånare i kommunen. Att arbeta för ökad 
jämställdhet innebär att arbeta med utveckling av befintliga arbetssätt 
och system. Beaktande av jämställdhet betraktas som en tillväxtfaktor, 
både för att attrahera människor att bosätta sig på orten och för 
ekonomisk tillväxt. 
 
Frågan om en utbildningssatsning för de förtroendevalda togs upp till 
diskussion vid samordningsutskottets sammanträde i november 2007 
och skulle åter tas upp vid ett kommande sammanträde. 
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Kommunstyrelsekontoret föreslår att en processinriktad orienterande 
utbildning i jämställdhet för förtroendevalda genomförs. Syftet är att 
inleda ett arbete för att utveckla den kommunala verksamheten så att ett 
medvetet jämställdhetsperspektiv som inkluderar alla, kan tillämpas. 

62BÖverläggning 

103BSamordningsutskottet 22 januari 2008  
Utskottet diskuterar beslutsnivån för andra att-satsen och konstaterar att 
kommunstyrelsekontoret inför kommunstyrelsen ska kontrollera om 
kommunfullmäktige bör hantera förslaget. 

104BKommunstyrelsen 8 februari 2008  
Ordföranden påpekar att begreppet ”genusperspektiv” i det processmål 
som fastlagts i Mål och resursplanen för 2008-2010 är ett snävare 
begrepp än ”jämställdhetsperspektiv”, vilket inte är bra.  
 
Lars Persson (fp) framhåller att det fastlagda processmålet kan 
korrigeras då nästa Mål och resursplan läggs fast.  
 
Habib Effati (  ) lyfter frågan om hur utbildningar av denna typ följs 
upp. Ger de verkligen någon effekt och praktiskt utfall? Det är viktigt 
att man i utvärderingen av utbildningen redovisar detta.  
 
Leif Nilsson (s) påminner om att utbildningarna enligt planeringen ska 
utvärderas 2009, och att man får anta att det praktiska utfallet ingår i 
utvärderingen. 
 
Lars Hillerström (mp) påpekar att det aktuella processmålet på ett ställe 
i beslutsunderlaget återgivits felaktigt. 
Det noteras till protokollet att handlingarna ska korrigeras. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
samordningsutskottets förslag. 

63BBeslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-01-22, § 191 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-01 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-09 
 
– – – – 
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Dnr 549/07  106 
 

13B§ 358 Beslut om medlemmar i styrgrupp för 
Sveriges Kommuner och  
Landstings projekt med medborgarpaneler 

64BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med hänvisning till beslut i kommunstyrelsen den 14 januari, § 

330, till styrgrupp för rubricerade styrgrupp utse följande 
förtroendevalda: 
  Hans Zetterkvist (v), Orionvägen 15, 862 32 Kvissleby 
  Peder Björk (s), Jaktfalksvägen 7, 856 51 Sundsvall 
  Gunilla Molin (kd), Södra Allén 17 C, 852 39 Sundsvall 
 

65BBakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting har startat projektet medborgar-
paneler. Syftet är att pröva och utveckla medborgardialogen genom 
metoden medborgarpanel där medborgarna görs delaktiga genom att 
delta i paneler över Internet och SMS. Projektet pågår under tre år från 
2007 till 2010. 
 
Demokratiberedningen har anmält sig till projektet och deltagit i två 
träffar men beredningen anser att det krävs en bred medverkan och en 
god förankring i kommunorganisationen för att projektet ska bli 
meningsfullt. Projektet bör därför förankras genom beslut i kommun-
styrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 14 januari att 
Sundsvalls kommun ska delta i projektet, samt bland annat att 
styrgruppen för projektet ska bestå av fem ledamöter varav tre är 
förtroendevalda, vilka utses från kommunstyrelsen och demo-
kratiberedningen, och två är tjänstemän. 

66BÖverläggning 
Till förtroendevalda representanter i styrgruppen för projektet med 
medborgarpaneler föreslås Hans Zetterkvist (v), Peder Björk (s) och 
Gunilla Molin (kd). 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. 

67BBeslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 330 
 
– – – – 
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Dnr 583/07  102 
 

14B§ 359 Val av ny ordförande till Kommunala 
Handikapprådet (KHR) 

68BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ny ordförande i Kommunala Handikapprådet utse Leif 

Nilsson (s), Jacob Sjöléns väg 40, 854 62 Sundsvall. 

69BBakgrund 
Fredd Sandberg (s) har avsagt sig uppdraget som ordförande i 
Kommunala Handikapprådet.  

70BÖverläggning 
Till ny ordförande i Kommunala Handikapprådet föreslås Leif Nilsson 
(s). Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 

71BBeslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 338 
 
– – – – 
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Dnr 462/07  030 
 

15B§ 360 Svar på motion (fp) om Sundsvall – årets 
skolförbättrare 2008! 

72BBeslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka motionen men med förlängt tidsperspektiv. 

73BBakgrund 
En gång om året utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. 
Syftet är bl.a. att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som 
huvudmän för skolan och att utmärkelsen skall uppmuntra kommuner 
som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Till 
grund för utmärkelsen ligger tolv kriterier som lärarförbundet anser 
viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Dess 
kriterier är 
 

1. resurser till undervisningen 
2. utbildade lärare 
3. lärartäthet 
4. friska lärare 
5. lärarlöner 
6. kommunen som avtalspart 
7. andel barn i förskola 
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i år 9 
9. betygsresultat i år 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA 
10. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år 
11. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för 

högskolestudier 
12. övergång till högskolan 

 
Underlaget för bedömningen hämtas från Skolverkets officiella stati-
stik, partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar. 
 
Lärarförbundet har presenterat resultatet av 2007 års ranking av landets 
”Bästa skolkommun”. I den officiella publiceringen presenteras de 
femton bästa kommunerna samt resultatet för den kommun som 
avancerat flest placeringar sedan föregående år. 
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Sundsvall har sedan föregående år ökat några placeringar och finns nu 
på plats 126. Underlaget för rankingen bygger på 2006 års siffror. 
 
Folkpartiet skriver i sin motion att det är ett resultat som vi inte kan 
vara nöjda med och yrkar därför att kommunfullmäktige ska anta 
målsättningen att Sundsvalls kommun ska vinna utmärkelsen Årets 
skolkommun 2008. 

74BÖverläggning 

105BKommunstyrelsen 8 februari 2008  
Lars Persson (fp) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att hon endast uppfattat ett yrkande, Lars 
Perssons yrkande om bifall till finansutskottets förslag. Hon finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.  

75BBeslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-01-29, § 326 
• Gemensam skrivelse från barn och utbildning och 

kommunstyrelsekontoret 2007-11-27 
• Motion (fp) om Sundsvall – årets skolförbättrare 2008! 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-12-19, § 121 
 
– – – – 
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Dnr 505/07  030 
 

16B§ 361 Svar på enskild motion (m) om flagga för  
EU-anknytning 

76BBeslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

77BBakgrund 
Moderaterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ärenden 
med koppling till EU bör markeras särskilt i kommunfullmäktiges 
handlingar, genom att en liten EU-flagga placeras intill ärenderubriken. 
Som skäl till förslaget anges att fullmäktigeledamöter och allmänhet i 
Sundsvall har varierande kunskaper om hur EU påverkar den lokala 
politiken, samtidigt som omkring 60 % av de frågor som behandlas i 
kommunfullmäktige enligt motionärens bedömning har EU-anknyt-
ning. 

78BÖverläggning 

106BFinansutskottet 29 januari 2008  
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Pär Hammarberg (fp) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
Ordföranden ställer Magnus Sjödins m.fl. förslag mot sitt eget och 
finner att utskottet beslutar att enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Pär Hammarberg (fp) 
reserverar sig mot beslutet. 

107BKommunstyrelsen 8 februari 2008 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
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Andreas Nelvig (m), Erland Sohlander (m), Lars Persson (fp), Mats 
Mehlin (c) och Gunilla Molin (kd) ställer sig bakom Magnus Sjödins 
yrkande. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Magnus 
Sjödins mfl yrkande om att bifalla motionen, dels Leif Nilssons 
yrkande om att bifalla finansutskottets förslag – det vill säga att avslå 
motionen. Hon ställer de två yrkandena mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla finansutskottets förslag. 

79BReservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Andreas Nelvig (m), 
Erland Sohlander (m), Lars Persson (fp), Mats Mehlin (c) och Gunilla 
Molin (kd). 
 

80BBeslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-01-29, § 327 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-11 
• Enskild motion (m) om flagga för EU-anknytning 2007-11-12 
 
– – – – 
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Dnr 434/07  030 
 

17B§ 362 Svar på motion (m) om översyn av de 
alkoholpolitiska riktlinjerna 

81BBeslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens första yrkande vad gäller att tillsätta en 

tvärpolitisk arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra en 
översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska riktlinjer, men 
utan precisering av sammansättningen, 

  
att Arbetsgruppen påbörjar sitt arbete först efter att regeringen 

presenterat sin syn på utredningen Översyn av alkohollagen 
(direktiv 2007:127) som den borgerliga regeringen beslutade om 
i september 2007 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att utse personer till den 

tvärpolitiska arbetsgruppen enligt första att-satsen och upprätta 
förslag till direktiv, samt 

  
att i övrigt avslå yrkandena i motionen. 

82BBakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion till fullmäktige den 5 
oktober 2007, om att göra en översyn av de alkoholpolitiska rikt-
linjerna. Enligt motionen möter inte de innevarande riktlinjerna upp 
mot restaurangbranschens krav och förväntningar på kommunen. 
Motionen yrkar att 
 
- en tvärpolitisk arbetsgrupp med representanter från kommun-

styrelse, socialnämnd, stadsbyggnadsnämnd samt Sundsvall Arena 
AB får i uppdrag att genomföra en översyn av dagens alkohol-
politiska riktlinjer och  
 

- arbetsgruppen även får i uppdrag att komma med förslag på en 
förändring av ansvarsfördelningen, vad avser tillståndsgivning och 
tillsyn i alkoholärenden med syfte att införa ett delat ansvar. 
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Kommunstyrelsekontoret har berett frågan i samarbete med berörda 
tjänstemän från socialnämnd, stadsbyggnadsnämnd, miljönämnd samt 
Sundsvall Arena AB. 

83BÖverläggning 

108BSamordningsutskottet 5 februari 2008 
Kim G Ottosson (v) yrkar att beslutsförslaget ska revideras enligt 
följande: 
 

Att bifalla motionens första yrkande vad gäller att tillsätta en tvärpolitisk 
arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra en översyn av Sundsvalls 
kommuns alkoholpolitiska riktlinjer, men utan precisering av 
sammansättningen, 
 
Att arbetsgruppen påbörjar sitt arbete först efter att regeringen presenterat 
sin syn på utredningen Översyn av alkohollagen (Direktiv 2007:127) som 
den borgerliga regeringen beslutade om i september 2007, 
 
Att uppdra till kommunstyrelsen att utse personer till den tvärpolitiska 
arbetsgruppen enligt första att-satsen och upprätta förslag till direktiv, 
 
Att i övrigt avslå yrkandena i motionen.  

 
Ordföranden förtydligar att regeringens rapport ska vara färdigställd i 
december 2008.  
 
Hans Brynielsson (kd), Andreas Nelvig (m) och Lars Persson (fp) 
framför att de återkommer i kommunstyrelsen med sina 
ställningstaganden.  

109BKommunstyrelsen 8 februari 2008  
Andreas Nelvig (m) förklarar att moderaterna, folkpartiet, centerpartiet 
och kristdemokraterna tagit fram ett gemensamt förslag till beslut i 
ärendet, och yrkar att följande beslutsförslag ska tillställas 
kommunfullmäktige: 

- Att tillsätta en tvärpolitisk arbetsgrupp som får i uppdrag att 
genomföra en översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska 
riktlinjer 

- Att samma grupp får i uppdrag att utvärdera och eventuellt 
pröva en förändring av nuvarande ansvarsfördelning för 
tillståndsgivning och tillsyn i alkoholärenden 

- Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en tvärpolitisk 
arbetsgrupp 
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- Att gruppen skall beakta utredningen Översyn av alkohollagen, 
samt 

- Att motionen därmed anses besvarad.  
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Leif 
Nilssons yrkande om bifall till samordningsutskottets förslag, dels 
Andreas Nelvigs mfl yrkande om bifall till moderaternas, folkpartiets, 
centerpartiets och kristdemokraternas gemensamma beslutsförslag. 
Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
samordningsutskottets förslag.  

84BReservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Andreas Nelvig (m), 
Erland Sohlander (m), Lars Persson (fp), Mats Mehlin (c) och Gunilla 
Molin (kd). 

85BBeslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-02-05, § 201  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-20 
• Motion (m) om översyn av de alkoholpolitiska riktlinjerna,  

2007-10-05 
 
– – – – 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-02-08 32 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
Dnr 426/07  030 

18B§ 363 Svar på motion (fp) – Skall Sundsvall bli sist 
med biogas? 

86BBeslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till de åtgärder som 

redovisats 

87BBakgrund 
Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en motion om etablering av 
tankställe för fordonsgas i Sundsvalls kommun. Fokusera Utveckling 
Sundsvall AB har, i samråd med miljökontoret och stadsbyggnads-
kontoret, fått uppdraget att besvara motionen. 
 
Fokusera Utveckling Sundsvall AB arbetar, sedan september 2007, 
aktivt med målsättningen att under hösten 2008 etablera en tankan-
läggning för fordonsgas i Sundsvall. Gasen kommer att tas från 
Tivoliverkets avloppsreningsverk. Arbetet bedrivs i samarbete mellan 
Fokusera Utveckling Sundsvall AB, MittSverige Vatten AB, Sunds-
valls kommuns organisation och externa aktörer. 

88BÖverläggning 

110BSamordningsutskottet 5 februari 2008  
Lars Persson (fp) framför att han är nöjd med förslaget till beslut. 

111BKommunstyrelsen 8 februari 2008 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samordningsutskottets förslag. 

89BBeslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-02-05, § 202  
• Stadsbackens skrivelse 2008-01-21 
• Motion (fp) – Skall Sundsvall bli sist med biogas? 2007-10-03 
 
– – – – 
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Dnr 9/08  002 

19B§ 364 Delegationsbeslut – utskotten 

90BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommun-

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 15 och 29 januari 2008; samt 
 
Samordningsutskottet den 22 januari 2008. 

 
– – – – 
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Dnr 10/08  002 

20B§ 365 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

91BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut under perioden den 20 

december 2007 – den 28 januari 2008 som fattats med stöd av 
punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 
 

 
– – – – 
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21B§ 366 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

92BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut som fattats den 10 januari 

2008: 

• Martin Carlsson med enskild firma Martin Carlsson 
Fastigheter, Gärdevägen 3 i Sundsvall 
(Ks dnr 560/07  308) 

• AB Franssons Verkstäder, Timmervägen 8 i Birsta, 
Sundsvall 
(Ks dnr 565/07  308) 

• Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvalls Sjukhus 
(Ks dnr 571/07  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 43/08  106 
 

22B§ 367 Delegationsbeslut - Marknadsföring av 
Sundsvalls kommun till de kryssnings-
rederier som besöker Östersjön 

93BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade delegationsbeslut, vilket 

2008-01-08 fattats av kommundirektören, dnr 43/08 106 
 
– – – – 
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Dnr 4/08  102 
 

23B§ 368 Delegationsbeslut - Utseende av stämmo-
ombud vid extra bolagsstämma i Stadshuset 
i Sundsvall AB 

94BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade delegationsbeslut, vilket 

2008-01-14 fattats av kommunstyrelsens vice ordförande, dnr 
4/08 102 

 
– – – – 
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Dnr 6/08  006 

24BFör kännedom 

95BBeslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

96BKännedomsärenden 

112BPRESENTATIONER I KOMMUNSTYRELSEN 2008 
• Överförmyndarnämnden den 8 februari 2008 (ordförande och 

överförmyndarchef) 
• Sundsvalls Hamn AB den 10 mars 2008 (ordförande och vd) 
• Skönsbergsprojektet den 14 april 2008 (Per Skjutar och Tommy 

Jansson) 
• Länstrafiken i Västernorrland AB den 12 maj 2008 (ordförande och 

vd) 
• Scenbolaget den 2 juni 2008 (ordförande och vd) 

113BKULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
• Protokoll den 19 december, § 140 om ”Svar på revisionsrapport – 

Granskning intern kontroll inom kultur- och fritidsnämnden” (Ks 
dnr 410/07  007) 

114BKOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport - ”Uppföljning av gator och vägar inklusive 

bedömning av redovisningsprinciperna” (Ks dnr 409/07  007) 
• Revisionsrapport - ”Verifikationsgranskning – resor, utbildning och 

konferenser inom socialnämnden” (Ks dnr 55/08  007) 

115BSVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 08:01/ersätter tidigare cirkulär 08:01  Cirkulärhantering 

2008 samt abonnemang på cirkulär 2008 och cirkulärförteckning 
2007 

• Cirkulär 08:8  Kompletterande information om ny klassificering – 
Arbetsidentifikation AID 

• Cirkulär 08:9  Kunskapsförstärkning inom vård och omsorg i 
måltids- och näringsfrågor 
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• Cirkulär 08:10  Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska 
insatser 

• Cirkulär 08:11  Nya ”tröskelvärden” vid offentlig upphandling 
• Cirkulär 08:12  Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna 

bestämmelser 
• Cirkulär 08:13  Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande 

anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt 
arbetsmarknadspolitiska insatser? 

• Cirkulär 08:15  Nystartsjobb 2008 
• Cirkulär 08:16  Komplettering av Cirkulär 07:26 om deltagande i 

kompetensutveckling/ fortbildning för lärare, Lärarlyftet 
• Avtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer m.m. 
• Inbjudan till konferensen ”Framtidsdag för Toppchefer” i 

kommuner, landsting och regioner den 22 januari 2008 i Stockholm 
• Remisskonferensen ”Bo för att leva” (betänkandet 

Äldreboendedelegationen – SOU 2007:103) 

116BKOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND 
• Inbjudan till Förbundsmöte 2008 den 3 april 2008 i Timrå 

117BKOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH REGION 
GÄVLEBORG 

• Inbjudan till kursen ”Arkiv i praktiken” den 2 april 2008 i 
Hudiksvall 

• Inbjudan till kursen ”Avtal och arbetsrätt för chefer och 
arbetsledare – vet Du som personalansvarig vad som gäller?” den 
16 april 2008 i Hudiksvall 

• Utbildningsbehov 2008 för förtroendevalda och tjänstemän inom 
kommuner och landsting 

118BKOMMUNAKUTEN AB 
• Inbjudan till kursen ”Kommunal samverkan m.m.” den 27 februari 

2008 i Stockholm 
• Inbjudan till seminarium ”Juridik för kommunägda företag” den 

o 11-12 mars 2008 i Sigtuna eller 
o 14-15 maj 2008 i Sigtuna 

119BDOMSTOLSVERKET 
• Domstolsverkets rapportserie 2007:2 om ”Nämndemannakårens 

sammansättning – kartläggning av kåren samt utvärdering av 
rekryteringsarbetet valet 2006 
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120BKOMREV 
• Häfte om Komrevs utbildningar för anställda och förtroendevalda 

inom kommuner, landsting, kommunala bolag, trossamfundet 
Svenska kyrkan och ideell sektor under våren 2008 

 
– – – – 
 


