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Tid Kl. 14.00 – 16:50 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Peder Björk (s) v ordförande, tjänstgörande ordförande 
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare  
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare  
 Lena Österlund (s)   
 Leif Nilsson (s)   
 João Pinheiro (s)   
 Magnus Sjödin (m)   
 Erland Solander (m) tjänstgörande ersättare  
 Eva Lohman (m)   
 Habib Effati (v)   
 Lars Persson (fp)   
 Reinhold Hellgren (c) §§ 324-338, 340-345  
 Kim G Ottosson (v)   
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Christina Nordenö (s)   
 Lena Sjöberg (s)   
 Sven Bredberg (m)   
 Mats Johan Adner (m)   
 Per Magnus Forsberg (m)   
 Mats Mehlin (c)   
 Claes Stockhaus (v)   
 Annicka Burman (v)   
 Gunilla Molin (kd)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 324-325, 

336-345 
 Karin Nyman kommunsekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Stefan Gradin vd, Åkroken Science Park AB § 324 
 Gunnar Svedbergh styrelseordförande 

Åkroken Science Park AB 
§ 324 

 Lennart Andersson utvecklingschef §§ 324-325 
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 Ulla Näsman direktör, Kultur & Fritid § 339 
 Göran Dahlqvist ekonom § 331 
 Johan Lindeberg kommunjurist  
 Per Hånell kommunjurist  

 
 

Protokollet omfattar §§ 324 -- 345  
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Karin Nyman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Eva Lohman 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-01-14 2008-01-16 2008-01-16 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-02-08  Karin Nyman 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Lohman med 
Habib Effati som ersättare. 
 
Ordföranden informerar om att det tidigare aviserade extra 
kommunstyrelsesammanträdet den 28 januari ställs in.  
Han informerar också om att kommunstyrelsens sammanträde den 11 
februari planeras flyttas till fredagen den 8 februari.  
 
Det noteras att ärende 328 utgår. 
 
Det noteras att kompletterande handlingar i två ärenden, § 331 och § 
336, utdelas vid sammanträdet.   
 
Det noteras vidare att ett extra ärende tillkommit, § 340, Uppdatering 
av fullmakt för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Handlingar i 
ärendet utdelas vid sammanträdet. 
 
Det noteras slutligen att §§ 340-345 behandlas före § 339 vid 
sammanträdet. 
 
– – – – 
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Dnr 444/07  105 
 

§ 324 Information om Åkroken Science Park 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har styrelseordföranden Gunnar Svedbergh 
och verkställande direktören Stefan Gradin på Åkroken Science Park 
Sundsvall bjudits in för att lämna information om bolaget. 
 
Gunnar Svedbergh berättar att Åkroken Science Park har två 
huvudsakliga uppdrag: att stötta och stimulera befintliga företag i 
nätverksform, samt att hjälpa till att utveckla nya företag. Aktuellt just 
nu är etableringen av ett dotterbolag till Åkroken Science Park kallat 
SÅDD, som ska arbeta med riskkapitalplacering som stöd till nya 
företag. 
 
Stefan Gradin berättar om Åkroken Science Parks vision, att vara 
”Norra Sveriges självklara och gränsöverskridande mötesplats för 
människor som genom företagande förverkligar idéer och innovationer 
eller som genom resursinsatser i utveckling av spetsområden lämnar ett 
avgörande bidrag till sundsvallsregionens tillväxt”. 
 
Att arbeta gränsöverskridande kan betyda att främja samverkan och 
aktiviteter t ex över geografiska gränser samt mellan och inom 
näringslivet, akademin och det offentliga, för gemensamma syften och 
mål. En viktig del är att skapa kreativa och utvecklande möten mellan 
människor, vilket föder nya idéer, insikter och uppslag till samverkan.  
 
Gunnar Svedbergh och Stefan Gradin svarar på frågor från leda-
möterna. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
– – – – 
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§ 325 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
 
Kommundirektören berättar att han under sin första vecka som 
kommundirektör påbörjat planeringen inför det kommande året, då en 
viktig uppgift blir att analysera kommunstyrelsekontorets roll och 
uppgift. Detta kommer att ske genom bland annat en 
verksamhetsöversyn, där fokus ligger på att analysera och utveckla 
kontorets värdeskapande för olika målgrupper. Målet är att översynen 
ska vara klar inför 2009. 
 
Aktuellt just nu är bland annat den påbörjade rekryteringen av 
stadsjurist, samt möten med bl a förvaltningschefer, bolagsledningar 
och den politiska ledningen. 
 
Kommundirektören berättar också att Sundsvalls kommun fått frågan 
om vi är intresserade av att ta emot ostindienfararen Götheborg i 
sommar. Evenemanget skulle bl a ge allmänheten möjlighet att besöka 
fartyget. Olika kring-arrangemang kan också ordnas, och kommunen 
har möjlighet att söka medfinansiärer till evenemanget. 
Kommunstyrelsen uttalar att man ställer sig positiv till förslaget, men 
framhåller att finansieringen behöver diskuteras ytterligare. 
Kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att arbeta vidare med detta.  
 
– – – – 
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Dnr 457/07  100 

§ 326 Slutbetänkande av Klimat- och sårbarhets-
utredningen (SOU 2007:60) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets och 
stadsbyggnadskontorets förslag 
 
att anta och till Miljödepartementet överlämna det av stadsbygg-

nadskontoret upprättade yttrandet över klimat- och sårbarhets-
utredningens betänkande, samt 

  
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att efter samråd med de bolag 

och förvaltningar som bör medverka i arbetet med klimatanpass-
ningsåtgärder, återkomma till kommunstyrelsens samordnings-
utskott med förslag till direktiv, projektplan, tidplan, budget och 
organisation för ett lokalt klimatanpassningsprogram. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har beretts möjlighet att senast den 21 januari yttra 
sig över Klimat- och sårbarhetsutredningens betänkande (SOU 
2007:60).  
 
Under beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från 
miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, 
kommunstyrelsekontoret MittSverige Vatten AB, Sundsvall Energi AB 
och Räddningstjänsten i Sundsvall/Timrå. Ett sammanträde har hållits 
under remisstiden för att stämma av inkomna yttranden.  
Det nu framtagna förslaget till remissyttrande har koncentrerats till att 
omfatta synpunkter på betänkandet.  
 
Parallellt med att yttrandet tagits fram har även samtal förts om hur 
Sundsvalls kommun ska kunna anpassa sin verksamhet till ett förändrat 
klimat.  

Överläggning 
Inlägg görs av Eva Lohman (m). 

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-12-21 
• Kommunstyrelsekontorets yttrande 2007-12-21 
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• Sammanfattning av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 
2007:60) 

 
– – – – 
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Dnr 546/07  040 

§ 327 Ansökan om kort som betalningsmedel inom 
kommunstyrelsen och kommunstyrelse-
kontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna att kommunstyrelsens ordförande – om han eller hon 

så önskar – använder kort som betalningsmedel; samt 
 

att inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret i övrigt 
ska ansökan om kort som betalningsmedel från och med 2008 
godkännas på följande sätt: 
 

- kort för kommunstyrelsens ledamöter godkännes av 
kommunstyrelsens ordförande, 

 
- kort för kommundirektör godkännes av kommun-

styrelsens ordförande, 
 

- kort för kommunstyrelsekontorets anställda i övrigt 
godkännes av kommundirektören. 

Bakgrund 
Enligt Tillämpningsanvisningar finanspolicy skall kort användas som 
betalningsmedel i tjänsten i stället för andra betalningsmedel t.ex. 
vouchers. 
Efter godkännande av kortansökan sköter ekonomiavdelningen an-
skaffning av Eurocard inköpskort, med fakturering till kommunen och 
Eurocard privatkort. Fastighetskontoret sköter anskaffning av bensin-
kort (förarkort och fordonskort) efter godkännandet. 
Kommunstyrelsekontoret bedömer att det är lämpligt att det förutom 
kommunstyrelsen finns en tjänsteman som kan godkänna ansökningar 
om kort. Dessutom ska det finnas regler så att man inte kan godkänna 
en egen ansökan om kort. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-04, § 287 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-16 
– – – – 
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Dnr 23/08  002 
 

§ 328 Bemyndigande för kommunstyrelsens 
ordförande m.fl. att från den 1 januari 2008 
och framåt utfärda fullmakter samt på 
kommunstyrelsens vägnar underteckna 
handlingar 

 
Ärendet utgår, då den rubricerade frågan ingår i den uppdaterade 
delegationsordning som kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde 3 
december 2007, § 313.  
 
– – – – 
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Dnr 547/07  105 
 

§ 329 Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anta Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun, 

daterad den 5 november 2007; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna informationssäker-
hetshandbokens riktlinjer och anvisningar. 

 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att delegera till kommundirektören att godkänna informationssäker-

hetshandbokens riktlinjer och anvisningar. 

Bakgrund 
Regelverket för IT-säkerheten inom Sundsvalls kommun finns be-
skrivet i IT-säkerhetspolicyn från 2002. Denna policy har inte efterlevts 
i önskad omfattning. IT-staben har sedan bildandet ett uppdrag att se 
över IT-säkerhetspolicyn. Detta accentuerades av den revision, som 
gjordes inom IT-säkerheten för ett av Socialtjänstens system, 
IFO/ProCapita. Revisionsrapporten påpekade brister i IT-säkerheten, 
dels för aktuellt IT-system, dels att policyn inte följdes. 
 
IT-staben har nu tillsammans med en referensgrupp arbetat fram en ny 
informationssäkerhetspolicy.   
 
Ett regelverk kring informationssäkerhet omfattar dokument avsedda 
för olika målgrupper. Informationssäkerhetshandboken ska omfatta 
dokument på tre nivåer; 

- Policy – strategisk nivå, talar om vad som ska göras, 
- Riktlinjer – taktisk nivå, beskriver arbetsmålen, samt 
- Anvisningar – operativ nivå, beskriver hur informationen ska 

skyddas. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-04, § 289 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-23 
• Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun 2007-11-05 
 
– – – – 
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Dnr 549/07  106 
 

§ 330 Deltagande i Sveriges Kommuner och  
Landstings projekt med medborgarpaneler 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att delta i projektet medborgarpaneler som anordnas av Sveriges 

Kommuner och Landsting; 
 

att tillsätta en styrgrupp bestående av fem ledamöter varav tre är 
förtroendevalda, vilka utses från kommunstyrelsen och demo-
kratiberedningen, och två är tjänstemän; 
 

att uppdra till kommundirektören att utse en projektledare; samt 
 

att uppdra till projektledaren att ta fram direktiv för hur Sundsvalls 
kommun ska arbeta med projektet. 

Bakgrund 
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. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) frågar om projektet endast syftar till att bättre ta 
del av medborgares synpunkter, eller om det också syftar till att 
medborgares förslag och synpunkter i högre grad än i dag ska 
genomföras. 
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Ordföranden svarar att projektet fokuserar på att förbättra dialogen 
mellan förtroendevalda och medborgare, samt på användandet av ny 
teknik för detta. 
 
Habib Effati (v) påpekar att det vore värdefullt om styrgruppen 
omfattade också medborgarrepresentanter, och frågar om ytterligare 
verktyg för dialog kommer att testas inom ramen för projektet. 
 
Ordföranden framhåller att styrgruppen kan och bör knyta olika 
referensgrupper till sig, framför allt då medborgargrupper. Han 
tydliggör också att de verktyg som kommer att testas i detta projekt är 
SMS och internet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tillhandahåller stöd i form av bl a projektledning och utvärdering. 
 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till förslaget, men påpekar att han är 
tveksam till att blanda tjänstemän och politiker i styrgruppen. 
 
Lena Österlund (s) menar att det i detta fall kan vara nödvändigt att 
blanda politiker och tjänstemän i styrgruppen.  
 
Magnus Sjödin (m) väcker frågan om hur styrgruppen ska utses. 
 
Ordföranden framhåller att styrgruppens medlemmar kommer att utses 
senare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla finansutskottets förslag, men det 
noteras till protokollet att frågan om vilka som ska ingå i styrgruppen 
för projektet ska behandlas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.  
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-04, § 291 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-23 
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-11-01 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-01-14 14 
 

 
Dnr 32/07  040 
 

§ 331 Kommunstyrelsens mål- och resursplan 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att anta kontorets förslag till mål- och resursplan för 2008 
  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att, senast i samband med 

delårsrapport 1 för 2008, återkomma med reviderat siffer-
material baserat på definitiva ekonomiska ramar för 2008 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har arbetat med att färdigställa ett förslag till 
mål och resursplan 2008 för kommunstyrelsen. Det har av flera skäl 
inte varit möjligt att färdigställa förslaget inför finansutskottets 
sammanträde den 4 december 2007. Det viktigaste är att de ekonomiska 
ramarna kommer att justeras med ändrade hyror och med löne-
kompensation för 2007. Det beräknas kunna ske i början av 2008. De 
ekonomiska tabellerna i förslaget kommer därför att justeras. 

Överläggning 

Finansutskottet 4 december 2007: 
Kommundirektören informerar om de större frågor som finns inom 
budgeten. Per process nämns bland annat: 
Samhällsbyggnad 

- Översyn av kollektivtrafiken 
- Fördjupade översiktsplaner 
- Bostadsplanering 
- Sundsvalls regionen 
- Projektet uthållig kommun 

Arbete och tillväxt 
- SÖT 
- Position Sundsvall 
- Mittuniversitetet 

Ledning/ledningsstöd 
- Arbetsgivarpolitiskt program 
- Utveckling av MRP 
- Informationsavdelningen 
- Strategiska IT-frågor 
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- e-handel 
- Nytt livsmiljöbokslut 
- Utveckling av livsmiljöbarometern 
- Folkhälsorådet 

Verksamhetsstöd 
- HUR-enheten. 
- Försök med arbetstidsförkortning 
- Ny plattform för hemsidan 
- Informationssäkerhet 
- Ärende- och dokumenthantering 

 
Lena Österlund (s) frågar i vilken utsträckning intressegruppers 
undersökningar ska utgöra indikatorer. Frågan besvaras av 
kommundirektören. 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008 
Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), Eva Lohman (m), Lars 
Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) lämnar 
inga synpunkter i ärendet, utan hänvisar till de ställningstaganden som 
framlades vid kommunfullmäktiges behandling av mål- och 
resursplanen den 18 juni 2007, § 167, dnr 32/07 040. 
 
Lars Hillerström (mp) frågar vad som avses med texten på sidan 75 i 
handlingarna avseende Gärdeanläggningarna.  
 
Ekonomidirektören svarar på frågan och framhåller att texten syftar på 
ett särskilt uppdrag i kommunens Mål och resursplan för 2008-2010. 
 
Reinhold Hellgren (c) frågar, med anledning av avsnittet om 
kollektivtrafik på sid 71 i handlingarna, hur avtalet med Busslink är 
konstruerat och vad som gäller vid kostnadsökningar. Han föreslår att 
information om avtalet ges vid ett kommande 
kommunstyrelsesammanträde.  
 
Ordföranden förklarar att man avseende busstrafiken har ett så kallat 
nettoavtal, vilket bland annat innebär att kostnadsökningar som beror 
på t ex skatteökningar direkt påverkar kommunens kostnad.  
 
Ordföranden ställer sig positiv till Reinhold Hellgrens förslag avseende 
information till kommunstyrelsen om kollektivtrafikavtalet. Han 
framhåller samtidigt att finansutskottet kan vara ett lämpligare forum 
för att ge denna information, eftersom frågan kontinuerligt behandlas i 
samordningsutskottet. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-04, § 288 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-08 
• Mål och resursplan 2008 kommunstyrelsen, januari 2008 
• Protokoll från kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp 2008-

01-10 
 
– – – – 
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Dnr 468/07  105 
 

§ 332 Central budget för intern verksamhets-
utveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att ett centralt anslag för intern verksamhetsutveckling inrättas; 

 
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att i redovisningen av de 

ekonomiska planeringsförutsättningarna för mål- och resursplan 
2009-2011 påvisa att medel ska avsättas till ett centralt anslag 
för intern verksamhetsutveckling; 
 

att överlämna frågan om anslagets storlek till beredningen av mål 
och resursplan 2009-2011; 
 

att redan avsatta medel i mål- och resursplan 2008-2010 avseende 
utvecklingsmedel för åren 2009 och 2010 inarbetas i nya 
anslaget; 
 

att det centrala anslaget för intern verksamhetsutveckling hanteras 
av kommunstyrelsens samordningsutskott. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslöt den 10 april 2007 (§ 144) att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att lämna förslag på hur en central budget för 
kommunkoncernens projekt som rör intern verksamhetsutveckling kan 
skapas. Syftet med en central budget är att skapa en tydlig modell för 
prioritering och finansiering av denna typ av projekt. 
 
Vid finansutskottets sammanträde den 23 oktober 2007 (§ 222) 
informerades utskottet om hur en central budget kan skapas. Utskottet 
ansåg att budgeten bör skapas genom att medel avsätts i mål- och 
resursplanen, för att tydliggöra att budgeten är politiskt prioriterad. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-04, § 292 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 222 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-27 

 
– – – – 
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Dnr 550/07  060 
 

§ 333 Finansiering av verksamheten vid Norra 
berget 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anvisa kommunstyrelsen 1 800 000 kronor för verksamheten på 

Norra berget under 2008; 
 

att finansiering ska ske i kompletteringsbudget 2008, nya ärenden; 
 

att i Mål och resursplan för 2009 besluta om den fortsatta 
inriktningen av verksamheten på Norra berget. 

Bakgrund 
Norra berget är ett uppskattat utflyktsmål både bland sundsvallsbor och 
besökare. Norra berget är också en arbetsplats för många och verksam-
heten har visat sig lämplig för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Hösten 2004 bildades föreningen Norra berget på initiativ av Sunds-
valls kommun. Syftet med föreningen är att den ska arbeta för att till-
föra Norra berget verksamhet och anordna aktiviteter i synnerhet för 
barn- och ungdomar. 
 
Föreningen Norra berget har varit beroende av tillgång till arbetskraft 
från olika typer av arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Grunden har ut-
gjorts av anställda med lönebidrag och plusjobbare. Under 2008 löper 
plusjobben ut och föreningen Norra berget har själv inte möjlighet att 
finansiera en fortsättning. 
 
En utredning har genomförts inom kommunstyrelsekontoret i syfte att 
hitta en långsiktig lösning på vilken inriktning verksamheten på Norra 
berget ska ha. Kommunstyrelsekontoret bedömer dock att det behövs 
ett anslag från kommunfullmäktige för att kunna driva verksamheten 
vidare under 2008 och i avvaktan på en mer långsiktig lösning. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige ska anvisa 
kommunstyrelsen 1 800 tkr för verksamheten på Norra berget under 
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2008. Vidare kommer nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration att ta ställning till att finansiera 234 tkr som avser del av 
lönekostnader för 2008. 

Överläggning 

Finansutskottet 4 december 2007 
Lars Persson (fp) och Eva Lohman (m) framför att de återkommer i 
kommunstyrelsen med sina ställningstaganden. 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008: 
Lars Persson (fp) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsekontoret, med uppdraget att ge förslag till en förstärkt 
verksamhetsbudget för 2008. Han menar att risken annars är att 2008 
blir ett ”mellanår” för Norra berget i avvaktan på en permanent lösning. 
Detta vore olyckligt, eftersom Norra berget har stor betydelse för 
Sundsvall. 
 
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag. Han framhåller 
att den summa om 1,8 mkr som nämns i förslaget inte utgör hela den 
kommunala satsningen på Norra berget; en del förvaltningar bidrar 
också. Totalt satsar kommunen över 3 mkr på Norra berget, och 
verksamheten kommer inte att försämras under 2008. Den förändring 
som sker beror framförallt på att plusjobben försvinner. 
 
Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande. Han 
föreslår också att återremissen kompletteras med ett uppdrag att se över 
ledningsfrågor vad gäller verksamheten på Norra berget. 
 
Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom Lars Perssons yrkande, och 
efterfrågar en totalredovisning avseende kommunens hela satsning på 
Norra berget. 
 
Ordföranden påpekar att en sådan redovisning finns i 
möteshandlingarna, och att kommunens hela satsning uppgår till 
närmare 3,5 mkr för 2008. Han framhåller också att kommunstyrelsen 
aldrig tidigare gett så mycket som 1,8 mkr. I stället för att göra 2008 till 
ett ”mellanår” innebär förslaget tvärtom att kommunen gör en kraftfull 
satsning under 2008 för att bibehålla verksamheten på Norra berget. 
 
Ordföranden framhåller också att resonemang om ledningsfrågor ingår 
i den utredning avseende Norra berget som genomfördes under hösten 
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2007. Utredningen är ett bra underlag för kommande MRP-
diskussioner. 
 
Lena Österlund (s) ställer sig bakom Leif Nilssons yrkande, och 
framhåller också att frågor som rör ledning av verksamhet inte bör 
hanteras på kommunstyrelsenivå. 
 
Ordföranden förklarar att han uppfattat två yrkanden, dels Lars 
Perssons återremissyrkande, dels Leif Nilssons yrkande om bifall till 
finansutskottets förslag.  
Han ställer först yrkandet om återremiss under proposition, och finner 
att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.  
Därefter ställer ordföranden yrkandet om bifall till finansutskottets 
förslag under proposition, och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla förslaget.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), 
Eva Lohman (m), Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans 
Brynielsson (kd), med hänvisning till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-04, § 293 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21 
 
– – – – 
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Dnr 48/07  020 
 

§ 334 Arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls 
kommunkoncern 2007 - 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag  
 
att fastställa förslaget till arbetsgivarpolitiskt program för Sunds-

valls kommunkoncern 2007-2010. 

Bakgrund 
Under föregående mandatperiod genomfördes en översyn av ett antal 
olika styrdokument inom det personalpolitiska området. De olika 
dokumenten samlades i ett gemensamt styrdokument – Arbetsgivar-
strategi för Sundsvalls kommunkoncern 2003-2006. 
 
Under hösten 2006 togs diskussioner upp om en revidering av strategin. 
Samtidigt har arbetet med utformningen av kommunens nya lednings- 
och planeringssystem pågått. 
 
Det förslag till arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls kommun-
koncern 2007-2010 som nu föreligger, har arbetats fram och förankrats 
under hösten 2007. 

Överläggning 

Samordningsutskottet 11 december 2007 
Ordföranden inleder med att berätta hur programmet tagits fram och 
förankrats. Samordningsutskottet har diskuterat de arbetsgivarpolitiska 
frågorna vid två sammanträden under hösten, och kommunens centrala 
samverkansgrupp (Cesam) samt kommundirektionen har vid två 
tillfällen diskuterat frågan samt yttrat sig över förslaget. 
 
Personaldirektören framhåller att förslaget är en fortsättning på en 
stegvis utveckling av arbetsgivarpolitiken. Det förslag som nu före-
ligger är ett tydligt arbetsgivarpolitiskt dokument. Nästa steg blir att 
hitta sätt att konkretisera programmet, och prioritera insatser. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-01-14 23 
 

Ordföranden understryker att detta är ett övergripande program, och att 
det nu blir en viktig uppgift för samordningsutskottet att gå vidare och 
konkretisera det som står i programmet. 
 
Detta kan t ex ske genom utformning av handlingsprogram för olika 
delar av programmet, samt prioriteringar och kostnadsberäkningar. 
Utskottet ska därför återkomma till programmet längre fram. 
 
Hans Brynielsson (kd) menar att programförslaget är bra, men att det är 
positivt att det ska ske en konkretisering och beskrivning av kostnader. 
 
Andreas Nelvig (m) framhåller att det är nu det hårda arbetet börjar – 
att konkretisera och implementera programmet. Det är viktigt att hos 
kommunens anställda öka kunskapen om vad det innebär att arbeta i en 
politiskt styrd organisation. 
 
Ordföranden påpekar att det är viktigt att kommunens politiker står 
bakom programmets budskap i olika sammanhang. Han berättar också 
att så snart programmet fastställts, ska kommunens informations-
avdelning ta fram en mer lättillgänglig version, för att underlätta 
spridning och implementering i organisationen. 
 
Kim G Ottosson (v) håller med om att programförslaget är bra, och att 
det behöver konkretiseras. Hon föreslår också följande redaktionella 
ändringar i texten: 

- Sid 4 i handlingarna, i punktlistan mitt på sidan: Andra punkten 
bör lyda ”Ökad jämställdhet och mångfald”. 

- Sid 5 i handlingarna, rubriken ”Mångfald och jämställdhet” bör 
ändras till ”Jämställdhet och mångfald”. 

- Sid 5 i handlingarna, första meningen i sista stycket bör ändras 
till ”Alla chefer och medarbetare ska aktivt arbeta för mångfald 
och jämställdhet.” 

 
Leif Nilsson (s) framhåller att det är viktigt att vara tydlig i frågor som 
rör yttrandefrihet och lojalitet mot arbetsgivaren. Balansgången kan 
ibland vara svår, och det är viktigt att chefer och anställda känner till 
yttrandefrihetens innebörd. 
 
Lars Persson (fp) instämmer, och framhåller att det är viktigt att 
fundera över vad det innebär när vi som arbetsgivare skriver att 
medarbetare ska ”företräda kommunen”. 
 
Kommundirektören framhåller att programmets formulering att 
medarbetare ska ”företräda kommunen på ett positivt sätt” ska tolkas så 
att den omfattar medarbetarna i sin yrkesroll, inte som privatpersoner. 
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Ordföranden framhåller att programmet även innehåller budskapet att 
det är tillåtet och önskvärt att ge uttryck för sina åsikter. Även kritik 
kan framföras i en positiv anda. 
 
Ordföranden föreslår också en redaktionell ändring i texten: 

- Sid 3 i handlingarna, sista stycket: formuleringen ”har en känsla 
av” bör ersättas med ”uppfattar”. 

 
Utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen fastställa förslaget till 
arbetsgivarpolitiskt program. 
 
Dock noteras till protokollet att de redaktionella ändringar som 
föreslagits ovan, ska göras före ärendets behandling i kommun-
styrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-12-11, § 182 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-03 
• Förslag till ”Arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls 

kommunkoncern 2007-2010”, daterat 2007-12-11 
 
– – – – 
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Dnr 548/07  291 
 

§ 335 Lokalförsörjningsplan för grundskolan  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag kommunfullmäktige besluta 
 
att Öde skola läggs ner, eleverna flyttas till Vibackeskolan. – ht 08, 
  
att Ljustadalens skola förändras, år F-3 samlokaliseras med år 4-9.  

– ht 08, 
  
att Bergsåkers skola rustas upp och Österro skola läggs ner ca år 

2011, eleverna flyttar till Bergsåkers skola, 
  
att Stenskolan i Skönsberg lämnas, eleverna (år 7-9) flyttas till 

Hagaskolan/Katrinelunds skola. – ht 08, 
  
att Bredsands skola, f-9, inryms till största del i skolbyggnaden. 

Merparten av Tallen frigörs för förskola. – ht 08, 
  
att Svartvik år 6 flyttas till Nivrenaskolan, och fritidsverksamheten 

flyttas in i skolhuset. – ht 08 samt 
  
att eventuella kommande beslut om nedläggning av skolor ska tas 

av kommunfullmäktige, övriga förändringar av lokalnyttjande 
inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, ansvarar 
nämnden för. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört en lokalöversyn för de 
kommunala grundskolorna i Sundsvall. Syftet är att skapa en optimal 
lokalanvändning, som tar hänsyn till det minskade elevgrupperna i 
grundskoleålder. Sedan läsåret 2003 har antalet elever i Sundsvalls 
kommunala grundskolor minskat med 1300 dels till följd av minskade 
elevkullar och dels till följd av att fristående skolor har etablerat sig i 
kommunen. Enligt prognoser kommer antalet elever i grundskolorna att 
minska ytterligare de närmaste åren. 
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Utifrån översynen behandlade barn- och utbildningsnämnden ett förslag 
till nedläggning av skolor vid sitt sammanträde 2007-11-21, § 105. 
Efter nämnden enats om sitt förslag har dess ledamöter varit ute på 
olika möten, många debattinlägg har skrivits i media och diskussioner 
har på olika sätt förts om nämndens beslut. Genom de aktiviteter som 
förekommit har nämnden fått förslag till andra lösningar på grund-
skolans lokalförsörjning än dem som finns i nämndens beslut. 
Nämndens ledamöter har utlovat att synpunkter och alternativa förslag 
ska beaktas i den demokratiska processen fram till fullmäktiges slutliga 
beslut. 
 
De synpunkter som framkommit vid skolmötena har inarbetats i 
beslutsunderlaget som barn- och utbildningsnämnden, efter beslut i 
nämnden den 7 januari 2008, överlämnat till kommunstyrelsen. 

Överläggning 

Finansutskottet 4 december 2007 
Ingrid Möller (mp) frågar vilka konsekvenser det får om ärendet för-
skjuts en månad. Skoldirektören besvarar frågan. 
 
Lars Persson (fp) föreslår att fastighetskontoret ska redovisa vad lokal-
indragningen innebär för dem. Utskottet ställer sig bakom detta. 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008 
Magnus Sjödin (m) yrkar avslag till barn- och utbildningsnämndens 
förslag. Orsaken är att det gemensamma förslag som partierna tidigare 
varit överens om, på kort varsel frångicks av den politiska majoriteten 
inför barn- och utbildningsnämndens möte den 7 januari. Det nya 
förslaget innebär att besparingen blir för liten, samtidigt som mycket 
oro har skapats både hos skolpersonal, föräldrar och andra berörda. 
Därför bör förslaget avslås.  
Magnus Sjödin hänvisar också till en av (m), (fp), (c) och (kd) i 
december 2007 gemensamt lämnad motion med titeln ”Släpp loss 
skolor i kommunal regi”. I motionen föreslås bl a att skolorna ska ges 
större frihet att arbeta självständigt, samt fritt marknadsföra sin 
verksamhet. 
 
Habib Effati (v) ställer sig bakom Magnus Sjödins yrkande. Han 
framhåller det positiva i att ärendet engagerat många i samhället. 
Skillnaderna mellan det nya och gamla förslaget är stora, och inget av 
dem är optimalt. Det är dock bra att man lyssnat till de alternativa 
förslagen från skolpersonal och andra. 
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Reinhold Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd) och Lars Persson (fp) 
ställer sig bakom Magnus Sjödins yrkande, och hänvisar därutöver till 
den kommande diskussionen i kommunfullmäktige.  
 
Sven Bredberg (m) framhåller att syftet med lokalförsörjningsplanen är 
att stärka skolornas konkurrenskraft. Detta har varit en prioriterad fråga 
för barn- och utbildningsnämnden, och man hade som mål att vara 
eniga i frågan – vilket man också var vid nämndsmötet i november. 
Sven Bredberg redogör för hur han sedan, 15 minuter före det extra 
nämndssammanträdet den 7 januari, blev informerad av barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Martin Johansson om att nya fakta 
framkommit och att Nacksta skola därför skulle lyftas ut ur förslaget. 
Detta innebär att hela förslaget faller. 
 
Reinhold Hellgren (c) påpekar att det hade varit ett stort demokratiskt 
mervärde om alla partier kunnat stå enade bakom förslaget. Nu blir det 
inte så, och han frågar sig därför varför man från den politiska 
majoriteten ändrar åsikt 15 minuter före ett möte. 
 
Ordföranden påpekar att barn- och utbildningsnämnden fattade ett 
enhälligt beslut vid sitt extra sammanträde den 7 januari. Oppositionen 
har alltså i barn- och utbildningsnämnden godkänt de förslag man nu 
vill avslå. 
 
Sven Bredberg (m) menar att den politiska majoritetens ändrade 
inställning meddelades så sent, att något annat beslut inte var möjligt.  
 
Joao Pinheiro (s) understryker att det som kommunstyrelsen har att ta 
ställning till idag, är det beslut och förslag som barn- och 
utbildningsnämnden enhälligt antagit. 
 
Magnus Sjödin (m) framhåller att man i förhandlingen kring denna 
svåra fråga till en början tyckt olika, men sedan lyckats enas om ett 
gemensamt förslag. Om en del av det förslaget sedan försvinner, så 
försvinner grunden för enighet kring helheten.  
 
Inlägg görs av också av Lars Hillerström (mp), Lena Österlund (s) 
Magnus Sjödin (m), Sven Bredberg (m) och Joao Pinheiro (s). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet. Ajourneringen 
varar kl 16:10 – 16:25. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Leif Nilsson (s) bifall till barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
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Ordföranden förklarar att han uppfattat två yrkanden, bifall respektive 
avslag till barn- och utbildningsnämndens förslag. Han ställer de bägge 
yrkandena mot varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), 
Eva Lohman (m), Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans 
Brynielsson (kd). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-04, § 290 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-01-08 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-01-07, § 2 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-01-07 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-01-03 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-12-28 med  

bilagor 1-5 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-21, § 105 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-11-19 med bilagor 

1-9 
 
– – – – 
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Dnr 374/07  214 
 

§ 336 Antagande av detaljplan för ett villaområde 
vid Skogsduvevägen del av Bydalen 1:1 samt 
upphävande av detaljplan för del av Bydalen 
1:1 Skön, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att antaga detaljplan för ett villaområde vid Skogsduvevägen, del av 

fastigheten Bydalen 1:1;  
 

att upphäva detaljplan för del av fastigheten Bydalen 1:1, samt 
 

att godkänna exploateringsavtal för ett villaområde vid 
Skogsduvevägen, del av Bydalen 1:1, Skön med Myresjö Mark 
AB som exploatör för området. 

Bakgrund 
Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra 
tillkomst av cirka 12 småhus på del av fastigheten Bydalen 1:1. Små-
husen ska byggas vid en ny gata, som också kommer att leda fram till 
befintligt vattentorn. 
 
En mindre del av gällande detaljplan upphävs. De är den del av planen, 
som idag innehåller ett elljusspår. Elljusspåret är tänkt att ligga kvar i 
sitt nuvarande läge på kommunalt ägd mark. 

Utställningsförfarande 
Detaljplaneförslaget har varit föremål för utställningsförfarande under 
tiden 27 augusti - 21 september 2007. Efter utställningsförfarandet har 
två ändringar företagits. 
 
• En bilaga till genomförandebeskrivningen har bifogats. Bilagan 

redovisar sådant som en blivande samfällighetsförening bör känna 
till om de intentioner som ligger till grund för planförslaget. 
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• Planbestämmelserna har genomgått en försiktig redaktionell bear-
betning så att samma ordalydelser förekommer i bestämmelsetexten 
på såväl plankartan som planhandlingen. 

 
De företagna ändringarna är närmast av redaktionell karaktär. Något 
nytt utställningsförfarande är därför inte motiverat. 

Stadsbyggnadsnämndens handläggning av ärendet 
Ärendet har behandlats av stadsbyggnadsnämnden 2007-11-21. 
 
Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta antaga detaljplanen för ett villaområde vid Skogsduve-
vägen, del av Bydalen 1:1 samt upphävande av detaljplanen för del av 
Bydalen 1:1. 

Överläggning 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008 
Erland Solander (m) frågar om varför kommunstyrelsekontoret uttalat 
sig om formalia på det sätt som redovisas i kommunstyrelsekontorets 
skrivelse, sid 182 i handlingarna. Han frågar också om förslaget till 
exploateringsavtal är klart. 
 
Kommundirektören besvarar frågan. Köpeavtalet är inte klart; 
förhandlingar pågår liksom analys av hur stor köpesumman ska vara.  
Under ärendets handläggning har boende i området inkommit med 
synpunkter. Dock har alla företag som vill bygga bostäder rätt att vända 
sig till kommunen och be att få köpa mark, och kommunen kan inte 
förhindra detta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla samordningsutskottets förslag, 
samt att lägga till en tredje beslutsmening med följande ordalydelse: 
Att godkänna exploateringsavtal för ett villaområde vid 
Skogsduvevägen, del av Bydalen 1:1, Skön med Myresjö Mark AB som 
exploatör för området. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-12-11, § 187 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-12-03 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-11-27 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-11-21, § 300 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-11-21, § 301 med bilaga 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-10-01 om detaljplan för ett 

villaområde vid Skogsduvevägen del av Bydalen 1:1, samt 
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upphävande av detaljplan för del av Bydalen 1:1, Skön, Sundsvalls 
kommun, med bilagor. Upprättad av stadsbyggnadskontoret 
2007-06-26 

 
– – – – 
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Dnr 2/07  102 
 

§ 337 Val av ny ersättare till Svartviks Industri-
minne efter Ulla Andersson (mp) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Morgan Eideborn (mp) till ersättare i styrelsen för Svartviks 

Industriminne under återstoden av innevarande mandatperiod. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen valde den 4 december 2006, § 59, Ulla Andersson 
(mp) till ersättare i styrelsen för Svartviks Industriminne. 
 
Hon har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Svartviks 
Industriminne. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 319 
 
– – – – 
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Dnr 583/07  102 
 

§ 338 Val av ny ordförande till Kommunala 
Handikapprådet (KHR) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen valde den 4 december 2006, § 57, Fredd Sandberg 
(s) till ordförande i Kommunala Handikapprådet. 
 
Han har avsagt sig uppdraget som ordförande i Kommunala 
Handikapprådet. 

Beslutsunderlag 
• Fredd Sandbergs skrivelse om avsägelse av uppdrag från och med 

den 1 februari 2008. 
 
– – – – 
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Dnr 551/07  060 
 

§ 339 Finansiering av verksamheten vid Svartviks 
Industriminnen 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anvisa 340 000 kronor till kommunstyrelsens anslag för lokal-

kostnader 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; 
 

att i Mål och resursplan för 2009 besluta om den fortsatta inrikt-
ningen av verksamheten vid Svartviks industriminnen. 

 

Bakgrund 
Kulturarvsutredningen ”Agenda kulturarv” kommer att presentera för-
slag på strategier för Sundsvalls kommun gällande bl a kulturmiljöer i 
kommunen. Resultatet av utredningen kommer att finnas med i arbetet 
med Mål- och resursplan 2009. 
 
I avvaktan på en långsiktig lösning har kommunstyrelsekontoret tagit 
fram ett förslag till finansiering av verksamheten vid Svartviks industri-
minne under 2008. Förslaget grundar sig på utredningen ”Svartviks 
industriminnen inför 2008 och på lång sikt” som tagits fram inom 
Kultur och Fritid. Arbetet med utredningen har finansierats genom ett 
tillskott av skattemedel på 200 tkr under 2007. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att ytterligare 865 tkr anvisas i Mål 
och resursplan 2008, fördelat med 340 tkr för drift och underhåll av 
fastigheterna i Svartvik och 525 tkr för verksamheten vid Svartviks 
industriminne. 
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Överläggning 

Finansutskottet 4 december 2007 
Utskottet beslutar att mer information om Svartviks verksamhetsplaner 
ska lämnas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2007. 

Kommunstyrelsen 14 januari 2008 
Ulla Näsman, direktör för Kultur & Fritid, informerar om dagsläget vad 
gäller verksamheten vid Svartviks industriminnen. Det aktuella 
förslaget syftar till att säkerställa finansiering under 2008, i avvaktan på 
en långsiktig lösning.  
Från Landstinget Västernorrland har man ställt sig positiv till att tillföra 
utvecklingsmedel till Svartviks Industriminnen. Landstinget vill lyfta 
Svartviks roll i ett regionalt perspektiv, framför allt utifrån 
möjligheterna att i framtiden söka ingå i EU-nätverket ERIH, European 
Route of  Industrial Heritage. Nätverket syftar till att lägga upp 
resrutter utifrån ett kulturhistoriskt och kulturturistiskt perspektiv. Här 
kan Svartviks Industriminnen bli basen för en resrutt fokuserad på 
skogsindustri. 
 
Gunilla Moln (kd) framhåller att vi i Sundsvall har mycket vi vill satsa 
på – men att en översiktlig plan för satsningarna saknas. 
 
Ulla Näsman svarar att ett syfte med utredningen Agenda Kulturarv, 
vars slutrapport inom kort är klar för politisk behandling, är att ta fram 
strategier för Sundsvalls kommuns arbete med kulturarvsfrågor.   

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-04, § 294 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-21 
• Svartviks industriminnen – inför 2008 och på lång sikt, 2007-11-07 
 
– – – – 
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Dnr 141/07  040 
 

§ 340 Uppdatering av fullmakt för Sundsvalls 
kommuns medelsförvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta förändringar i ”Fullmakt för medelsförvaltning” enligt 

föreliggande förslag, 
  
att ”Fullmakt för medelsförvaltning” antagen av kommunstyrelsen 

2007-12-03, § 304, upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat 
beslut om uppdaterad fullmakt. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till förändring av 
fullmakten för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Fullmakten 
beskriver vilka personer som får företräda Sundsvalls kommun i dess 
medelsförvaltning. 
 
Fullmakten har uppdaterats med anledning av att Stefan Söderlund har 
efterträtt Peter Gavelin på tjänsten som kommundirektör. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-11 
 
– – – – 
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Dnr 9/07  002 
 

§ 341 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 4och 18 december 2007; samt 
 
Samordningsutskottet den 11 december 2007. 

 
– – – – 
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Dnr 11/07  002 
 

§ 342 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut om pension som fattats 

under perioden den 14 augusti till 4 december 2007 (nr 37-38) 
2007 med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande 
i personalfrågor. 

 
– – – – 
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§ 343 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut som fattats den 19 december 

2007: 

• TAF i Sundsvall AB, Restaurang Cupolen, Gesällvägen 4, 
Sundsvall 
(Dnr 518/07  308) 

• Lars-Ove Larsson med enskild firma Larssons Guld & Silver, 
Köpmangatan 25 C, Sundsvall 
(Dnr 519/07  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 343/07  002 

§ 344 Delegationsbeslut – ändring och 
komplettering av attestanter för 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga delegationsbeslut som fattats med stöd av kommun-

styrelsens beslut 2007-02-26, § 111, till sina handlingar.  
 

 
– – – – 
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Dnr 24/08  046 

§ 345 Delegationsbeslut – information om ny för-
valtningslösning för Sundsvalls kommuns 
donationsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga rubricerade delegationsbeslut, som fattats med stöd av 

beslut i kommunstyrelsen 2005-05-16, § 89, till sina handlingar 
 
– – – – 
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Dnr 6/08  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
 
• Presidiekonferensens protokoll den 6 december 2007 
 
• Fastighetsnämndens protokoll den 20 december 2007, § 140 om 

revisionsrapport – uppföljning av gator och vägar inklusive 
bedömning av redovisningsprinciperna – Yttrande 
(Ks dnr 409/07  007 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 2007:59  Klargörande av villkoren för samverkan mellan 

kommuner och fristående skolor 
• Cirkulär 2007:66  Genomförandet av ramdirektivet för vatten och 

kommunal representation i vattendelegationerna 
• Cirkulär 2007:67  Avtal om notkopiering inom de kommunala 

musik- och kulturskolorna läsåret 2007/08 
• Cirkulär 2007:68  Procentsatser år 2008 för beräkning av 

pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL 
• Cirkulär 2007:69  Arbetsdomstolens dom 2007 nr 88. Huruvida 

föreningsrättskränkning m.m. skett av SAC-syndikalisterna och en 
av dess medlemmar under pågående stridsåtgärd 

• Cirkulär 2007:70  Basbelopp för år 2008 
• Cirkulär 2007:71  Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården 
• Cirkulär 2007:72  Frågor och svar om LAS 
• Cirkulär 2007:73  Pensionnämndens beslut om uppräkning av 

pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt 
PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA 
och KAP-KL under år 2008 

• Cirkulär 2007:74  Förslag till ersättningsregler 
• Cirkulär 2007:75  Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och 

småhus i bostadsrättsform 
• Cirkulär 2007:76  Budgetförutsättningar för åren 2008—2010 
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• Cirkulär 2007:77  Medling vid ungdomsbrott – nya regler fr.o.m. 1 
januari 2008 

• Cirkulär 2007:78  Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll 
• Cirkulär 2007:79  Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring 

för KAP-KL 
• Cirkulär 2007:80  Överenskommelse om ändring av 

försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL- 
m.m. 

• Cirkulär 2007:81  Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008 

• Cirkulär 2007:82  Ersättningar till kontaktperson och 
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008 

• Cirkulär 2007:83  Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL för år 2008 

• Cirkulär 2007:84  Redovisningsfrågor år 2007 och 2008 
• Cirkulär 2008:1  Cirkulärhantering 2008 samt abonnemang på 

cirkulär 2008 och cirkulärförteckning 2007 
• Cirkulär 2008:2  Nya lagar om offentlig upphandling 
• Cirkulär 2008:3  Nya regler om kommuners medverkan i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
• Cirkulär 2008:4/ersätter tidigare cirkulär 2007:81  Ersättningar och 

villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008 

• Cirkulär 2008:5/ersätter tidigare cirkulär 2007:83  Ersättningar till 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008 

• Cirkulär 2008:6/ersätter tidigare cirkulär 2007:82  Ersättningar till 
kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse 
enligt LSS för år 2008 

• Styrelsens beslut nr 9 den 14 december 2007 om höjning av 
omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år 
2008 

• Inbjudan till konferensen ”Medborgardialog – som stöd för den 
representativa demokratin i kommer och landsting” den 15 april 
2008 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport – granskning av resursplanering inom skolan (Ks 

dnr 582/07  007) 

BRIS 
• E-post den 21 december 2007 om ett brev från Bris om en ny 

avdelning på BRIS.se: www.bris.se/politiker. Där kan politiker hitta 
information, artiklar, goda idéer, länkar m.m. 
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