
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12  

 
 
 
Ärendelista Sid nr 
 
Justering..................................................................................................3 

§ 418 Presentation av Västernorrlands läns Trafik AB ......................4 

§ 419 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret .....................................6 

§ 420 Information om näringslivsrankningen.....................................7 

§ 421 Kompletteringsbudget 2008....................................................10 

§ 422 Livsmiljöbokslut 2007 ............................................................11 

§ 423 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 
Naturskyddsfond 2007 ............................................................12 

§ 424 Medel för representation inom kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige................................................................13 

§ 425 Internlån – Kårhuset, renovering av fasad ..............................15 

§ 426 Överlåtelse av del av fastigheten Bydalen 1:1, villaområde vid 
Skogsduvevägen, Skön, Sundsvalls kommun.........................16 

§ 427 Svar på revisionsrapport – granskning av 
utredningsverksamheten .........................................................18 

§ 428 Svar på motion (fp) om att ge utrymme för den lokala konsten
.................................................................................................19 

§ 429 Svar på motion (c) angående parkeringar för anslutning till 
resecentrum.............................................................................20 

§ 430 Svar på enskild motion (c) om pendlarparkeringar i Sundsvall
.................................................................................................22 

§ 431 Svar på motion (kd) om Handla klimatsmart! ........................24 

§ 432 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om "Släpp loss skolorna 
i kommunal regi!" ...................................................................26 

§ 433 Svar på separata motioner (mp) och (c) om hundrastgårdar i 
Sundsvall.................................................................................28 

§ 434 Omval av medlemmar i styrgrupp för Sveriges Kommuner och 
Landstings projekt med medborgarpaneler.............................30 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

§ 435 Strategi och regler för dokument- och arkivhantering i 
Sundsvalls kommunkoncern ...................................................31 

§ 436 Förslag till nya reglementen för Kommunstyrelsen, 
Krisledningsnämnden, Valnämnden, Socialnämnden, Barn- 
och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, Överförmyndarnämnden och 
Förtroendenämnden ................................................................34 

§ 437 Yttrande över ansökan från Sundsvalls Bildemontering AB om 
auktorisation som bilskrotare..................................................36 

§ 438 Delegationsbeslut – utskotten .................................................37 

§ 439 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – kameraövervakningar.38 

§ 440 Delegationsbeslut – SGU Geologiska Undersöknings ansökan 
om bidrag för Norrlands Mineraljakt 2008.............................39 

§ 441 Delegationsbeslut 2 – angående ändring och komplettering av 
attestanter för 2008 .................................................................40 

§ 442 För kännedom .........................................................................41 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 1 

 
 

Tid Kl. 14.00 – 16.10 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Peder Björk (s) v ordförande  
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare  
 Lena Österlund (s)   
 Leif Nilsson (s)   
 João Pinheiro (s) ej § 425 pga jäv  
 Magnus Sjödin (m)   
 Erland Solander (m) tjänstgörande ersättare  
 Eva Lohman (m)   
 Habib Effati (-)   
 Mats Mehlin (c) tjänstgörande ersättare  
 Reinhold Hellgren (c)   
 Kim G Ottosson (v)   
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare K Lennart Andersson (s) ej § 425 pga jäv  
 Lena Sjöberg (s) ersätter João Pinheiro under § 425 
 Sven Bredberg (m)   
 Claes Stockhaus (v)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 418-419 
 Karin Nyman kommunsekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Arne Mattisson kommunjurist  
 Christel Öhgren assistent  
 Christer Nilsson Västernorrlands läns 

Trafik AB 
§ 418 

 Christine Högberg Västernorrlands läns 
Trafik AB 

§ 418 

 Mia Wester Svenskt Näringsliv § 420 
 Göran Bodén upphandlingschef § 431 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 2 
 

Protokollet omfattar §§ 418 -- 442 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Karin Nyman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-05-12 2008-05-14 2008-05-14 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-06-05  Karin Nyman 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peder Björk med 
Lena Österlund som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 89/08  105 

§ 418 Presentation av Västernorrlands läns Trafik AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har ordföranden Christer Nilsson och verk-
ställande direktören Christine Högberg i Västernorrlands läns Trafik 
AB bjudits in, för att berätta om bolaget. 

Överläggning  
Christer Nilsson inleder med att ge sin bild av vilka aspekter som avgör 
kollektivtrafikens samhällsnytta.  
Han redogör också för Västernorrlands läns Trafik AB uppdrag; att 
upphandla och samordna den lokala och regionala linjetrafiken för 
persontransporter samt godsbefordran. Numera ingår även vissa 
samhällsbetalda resor som färdtjänst, skolskjuts med mera. 
 
Västernorrlands läns Trafik AB drivs av länets kommuner och 
Landstinget Västernorrland tillsammans. Konsortialavtalet är för 
närvarande föremål för översyn. 
 
Christer Nilsson betonar särskilt vikten av Bussgods, eftersom det är 
den enda möjligheten för paketbefordran i glesbygden. Detta bör man 
hålla i minnet vid planering av turer med mera.  
 
Christine Högberg, vd i Västernorrlands läns Trafik AB, berättar om 
hur verksamheten ser ut under 2008. 
 
I juni börjar man verksamhet med färdtjänst och sjukresor, som 
upphandlades under fjolåret. Kvalitetsfrågor står i fokus; bland annat 
finns nu en resegaranti för kunderna, och utökade möjligheter att följa 
upp hur entreprenörerna fullgör sina uppdrag. En broschyr om de nya 
reglerna ska tas fram, och alla entreprenörer kommer att få utbildning i 
de regler och garantier som gäller.    
 
Beslut om det planerade länsprojektet Bästa Resan väntas i juni. Syftet 
är att ändra attityderna till kollektivt resande, skapa resecentra samt 
diskutera samhällsplaneringsfrågor kopplat till kollektivtrafik.  
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Aktuellt är också arbetet för att fördubbla kollektivtrafikresandet i 
Sundsvall. Länstrafiken, kommunen och Busslink samarbetar för att 
förbättra såväl trafik och infrastruktur som information. Motiven till 
arbetet är bl a den negativa resandeutvecklingen - antalet resande har 
minskat med 13 % sedan 2003.   
 
Som grund för arbetet finns omfattande statistik, och verktygen för 
uppföljning har också blivit fler under det senaste året.  
Vid mätningar av kundnöjdhet har man konstaterat att Sundsvall ligger 
under riksgenomsnitt vad gäller nöjdheten hos både resenärer och 
allmänheten. Men bland dem som reser ofta är betyget bättre. 
Statistiken i den så kallade Kollektivtrafikbarometern visar att de 
förbättringsområden som bör prioriteras är priset – ”prisvärdheten”, 
information samt lyhördhet. 
 
Vad gäller färdtjänst visar aktuella mätningar att 94 % av kunderna är 
nöjda med tjänsterna, medan 2 % är missnöjda. Detta är en bra nivå 
jämfört med övriga Sverige. 
Magnus Sjödin (m) påpekar att detta motsäger den bild som ofta syns i 
våra media. 
Christine Högberg instämmer, och framhåller att man kommer att 
arbeta vidare för att påverka mediabilden.  
 
Den nya utökade incidentrapporteringen är ett bra verktyg för att följa 
upp hur olika entreprenörer sköter sina uppdrag. Christine Högberg 
berättar att under årets tre första månader har 53 184 beställningar av 
färdtjänst gjorts. Under samma period har 32 incidentrapporteringar 
inkommit.  
Ingrid Möller (mp) frågar hur incidentrapporterna kommer bolaget 
tillhanda. 
Christine Högberg svarar att de ofta kommer från olika 
vårdinrättningar, samt från kunderna själva.  
 
Erland Solander (m) frågar hur man kan underlätta för kunderna, när nu 
all kontanthantering försvunnit från bussarna. 
Christine Högberg svarar att man undersöker olika möjligheter, t ex 
sms-biljett, kortbetalning samt internetbetalning.  
 
Ordföranden tackar för informationen, och uttrycker en förhoppning 
om att det påbörjade utvecklingsarbetet ska ge goda resultat. 
 
– – – – 
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§ 419 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om hur arbetet med anledning av den 
nyligen genomförda utredningen rörande ledning och styrning av 
kommunkoncernen fortskrider. Bland annat diskuteras vilka roller 
kommundirektionen och kommunstyrelsekontoret ska ha i koncernen. 
Mål och resursplanen ska styra verksamheten, och det ankommer på 
kommundirektionen att omsätta den i årliga verksamhetsplaner.  
 
Vad gäller E4 Sundsvall så har näringsdepartementet påbörjat sin 
tillåtlighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut om medfinansiering 
har överklagats av en privatperson, mot bakgrund av kommunallagens 
bestämmelse att kommuner inte ska ta på sig statliga uppgifter. 
Kommunjuristen meddelar dock att ett lagrum i Väglagen medger 
sådana åtaganden, varför överklagandet troligen inte kommer att 
hörsammas av Länsrätten. 
 
Arkitekttävlingen för den nya teaterbyggnaden går mot sitt slut; sista 
inlämningsdag är 15 maj. 
 
Detaljplanen för området kring den föreslagna evenemangsarenan är 
klar. Kommundirektören visar skisser på hur området kan komma att se 
ut.  
 
Akritekttävlingen rörande Norra Kajen är avgjord, vinnare blev White 
arkitekter. Förslaget innebär att 2000 lägenheter byggs, som en 
fortsättning av stadsmiljön. Miljökontorets och vägverkets experter 
kommer att diskutera miljöpåverkan av förslaget. Skisser och förslag 
finns att se på Norra Kajens hemsida.  
 
Till sist berättar kommundirektören att Ostindienfararen Götheborgs 
besök i Sundsvall i sommar nu har börjat planeras. Projektledare för 
besöket blir Hans Jönsson. Arbetet drivs i tre delar: hamn/teknik, 
marknadsföring samt kultur och fritid. 
 
– – – – 
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Dnr 569/06  041 

§ 420 Information om näringslivsrankningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har Mia Wester från Svenskt Näringsliv 
bjudits in för att informera om 2008 års nationella ranking av lokalt 
företagsklimat. 

Överläggning 
Mia Wester berättar hur rankingen görs. För åttonde året får lokala 
företag i hela landet svara på en enkät om hur de upplever 
företagsklimatet i den egna kommunen. Till detta läggs också viss 
statistik från SCB.  
 
Mia Wester konstaterar att även om företagens villkor i många delar är 
lika i hela landet, så påverkar lokala förhållanden i hög grad. En del i 
Sundsvalls arbete med näringslivsfrågor som uppmärksammats 
nationellt är de 100 företagsbesök som politikerna genomför varje år. 
Det är endast ett par kommuner i Sverige som arbetar på detta sätt.  
 
Rankingen toppas av Solna kommun följd av Vellinge och Danderyd. 
I botten återfinns Norberg, Härnösand och Surahammar. 
 
Sundsvall återfinns på 159:e plats, vilket är en förbättring med 16 
placeringar jämfört med i fjol. 
 
Bäst i Västernorrland är Örnsköldsviks kommun med 77:e plats. Timrå 
återfinns på 178:e plats och har fallit 45 placeringar. Ånge har 
placeringen 263, Kramfors 272, Sollefteå 275 och Härnösand 289 av 
totalt 290 kommuner.  
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Mia Wester berättar att det som enligt undersökningen talar till 
Sundsvalls fördel är: 

- Positiv intention 
- Andel företag 
- Nyföretagande 
- Andel entreprenader 
- Tele- och IT-nät 
- Tillgång på kompetent arbetskraft. 

 
Som utmaningar för Sundsvall nämns behovet av 

- Tydligt politiskt ledarskap 
- Bättre attityder till företagande från kommunala politiker och 

tjänstemän 
- Förbättrad service till företagen 
- Minskad konkurrens från kommunens verksamheter 
- Utbyggd infrastruktur. 

 
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat, 
vilket utgör en tredjedel av underlaget för rankingen, är 190. 
 
Mia Wester framhåller att det är viktigt att tolka rankingen utifrån de 
egna insatserna och inte i alltför hög grad ”stirra sig blind” på 
placeringarna. Dock är det självklart intressant att jämföra sig med 
andra, och att Härnösand hamnar så pass långt ner på listan menar hon 
kan vara negativt för hela regionen. 
 
Mia Wester svarar på frågor från ledamöterna. Bland annat: 
 
Erland Solander (m) frågar om hur företagsklimatet generellt sett 
förändrats i landet. 
Mia Wester svarar att det har förbättrats. 
 
Habib Effati (  ) påpekar att en faktor som kan påverka företagsklimatet 
är att vi är dåliga på att berätta om de bra saker som faktiskt genomförs. 
Dessutom kan små förbiseenden från kommunens sida ge stort negativt 
genomslag i undersökningen. 
 
Magnus Sjödin (m) framhåller att det är viktigt att förbättra 
företagsklimatet i länet som helhet, eftersom kommunerna är beroende 
av varandra. Är Västernorrland bland de sämre länen i landet? 
Mia Wester svarar att hon inte gjort någon sådan länsjämförelse.  
 
Reinhold Hellgren (c) påpekar att attityderna hela tiden återkommer 
som en viktig faktor. Media påverkar dock allmänhetens bild av 
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verkligheten i hög grad, kanske mera än vad politikernas insatser kan 
göra. 
 
Ordföranden framhåller att det är viktigt att komma ihåg att 
förhållandena i olika kommuner ser olika ut. Vid en riksjämförelse kan 
det bli så att man jämför ”äpplen och päron”. Detta ingår i själva 
förutsättningen för rankingen. 
 
Mia Wester berättar att mer information om rankingen finns på Svenskt 
Näringslivs hemsida, www.svensktnaringsliv.se 
Hon lämnar också en informationsfolder till ledamöterna. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
– – – – 
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Dnr 203/08  041 
 

§ 421 Kompletteringsbudget 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2008 enligt föreliggande förslag. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten 2008 innebär ianspråktagande av 4 715 Tkr ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för finansiering av 
redan beslutade anslag (Norra Berget och Svartviks Industriminnen) 
och beslut och finansiering av nya anslag (MRP-utveckling, infriande 
av chefsavtal, Nationaldagsfirande). 
 
Som en konsekvens av att penningströmmarna renodlats mellan 
kommunen och Stadsbacken AB, uppdrag nr 52 i MRP 2008, ingår ett 
ökat anslag till kultur- och fritidsnämnden med 22,5 Mkr som finans-
ieras med ökade intäkter inom finansförvaltningen från Stadsbacken 
AB. 
 
Anslaget för personalkostnadsökningar 2008 föreslås förstärkas med 
12 000 Tkr innebärande att en del av de ökade skatteintäkterna som 
prognostiseras för 2008 behöver ianspråktas. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-29, § 379 
• Kommunstyrelsens skrivelse inkl. bilagor 2008-04-24 
 
– – – – 
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Dnr 91/07  449 
 

§ 422 Livsmiljöbokslut 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Livsmiljöbokslut 2007; och 
  
att för 2008 års Livsmiljöbokslut prioritera miljömålen God 

bebyggd miljö samt Begränsad klimatpåverkan. 

Bakgrund 
Livsmiljöbokslut 2007 är en sammanfattning av de viktigaste insatserna 
av kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och 
bättre folkhälsa som gjorts under året. Statistik och uppföljnings-
rapporter kommer enligt samordningsutskottets beslut att redovisas i 
Livsmiljöbarometern. I kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31 § 324 
återremitterades ärendet till kommunstyrelsen, med uppdraget att 
komplettera Livsmiljöbokslutet enligt protokollsanteckning 1 från 
fullmäktiges behandling av 2006 års Livsmiljöbokslut samt med in-
formation från Sveriges Ekokommuner. Denna komplettering har nu 
gjorts. 

Överläggning 
Hans Brynielsson (kd) framför att kompletteringarna i underlaget är väl 
genomförda. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-06, § 245 
• Miljökontorets skrivelse 2008-04-28 
• Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2007 Analysrapport - Utdelas till 

ledamöter och ersättare 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-31, § 324 
 
– – – – 
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Dnr 204/08  042 
 

§ 423 Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa upprättad årsredovisning 2007, för insamlingsstiftelsen 

Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för Insamlings-
stiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 2007. 
 
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så 
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska upp-
rättas och skrivas under av förvaltaren. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-29, § 382 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-18 
• Årsredovisning för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskydds-

fond 2007, 2008-04-17 
 
– – – – 
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Dnr 577/07  105 
 

§ 424 Medel för representation inom kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens ordförande erhåller ett utökat anslag på 415 

Tkr år 2008 för representation; 
  
att anslaget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda behov 2008; samt 
  
att överlämna för ställningstagande i partiernas förslag till MRP 

2009-2011 frågan om den totala ramen för kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens representation ska utökas från nuvarande 
585 Tkr till något högre belopp samt om någon omfördelning 
ska ske inom den nuvarande uppdelningen mellan kommun-
fullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att en samordnad hantering av anslagen för representation införs. 

Samråd bör ske mellan kommunfullmäktiges ordförande och 
kommunstyrelsens ordförande innan beslut om åtagande. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens finansutskott beslutade 2007-12-18 § 303 att 
uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till hur reglerna 
för värdskap, jubileer och representation kan förtydligas. Kommun-
direktören föreslog i samband med behandlingen av ärendet att ett 
representationskonto för kommunstyrelsens ordförande också ska ses 
över. Utskottet instämde i förslaget. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsens ordförande får 
ett utökat anslag på 415 Tkr år 2008 för representation. Anslaget 
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag på oförutsedda 
behov. 
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Kommunstyrelsekontoret föreslår även att en samordnad hantering av 
anslagen för representation införs. Samråd bör ske mellan kommun-
fullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande innan 
beslut om åtagande. 
 
Kommunstyrelsekontoret överlämnar för beredning i samband med 
partiernas förslag till MRP 2009-2011 frågan om den totala ramen för 
representation inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska 
utökas från nuvarande 585 Tkr till något högre belopp samt om någon 
omfördelning ska ske inom den nuvarande uppdelningen mellan 
kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-29, § 378 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-21, rev 2008-05-06 
• Finansutskottets protokoll 2007-12-18, § 303 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 15 
 

 
 
Dnr 70/07  045 
 

§ 425 Internlån – Kårhuset, renovering av fasad 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att den tillkommande driftkostnaden på ca 320 tkr inarbetas i ramen 

för verksamheten Subventionering av lokaler under 2009 och 
framåt när investeringen är slutförd. 

Bakgrund 
Sedan några år pågår en upprustning av byggnaden, såväl invändigt 
som utvändigt. Under 2007 och till viss del under 2008, genomfördes 
en reinvestering av taket till en kostnad av ca 2,7 mkr. Byggnaden är av 
kulturhistoriskt intresse, varför länsstyrelsen bidrog med ca 0,9 mkr. 
 
Det är nu aktuellt att göra en omfattande renovering av fasaden. 
 
Fastighetsnämnden har beslutat att uppdra till fastighetsdirektören att 
hos finansutskottet hemställa om internlån för finansiering av arbetet. 
Fastighetsdirektören föreslår i skrivelse 28 mars 2008 att fastighets-
nämnden ska beviljas ett internlån för tilldelning av uppdrag till 
entreprenör för renovering av fasad till Kårhuset. 

Jäv 
K Lennart Andersson (s) samt João Pinheiro (s) anmäler jäv i ärendet. 
Lena Sjöberg (s) ersätter João Pinheiro. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-15, § 365 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-02 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-03-19, § 25 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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Dnr 174/08  251 
 

§ 426 Överlåtelse av del av fastigheten Bydalen 
1:1, villaområde vid Skogsduvevägen, Skön, 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att stadsbyggnadsnämnden bemyndigas försälja del av fastigheten 

Bydalen 1:1 för 2 100 000 kronor till Myresjö Mark AB, 
Vetlanda, på villkor enligt upprättat köpeavtal; 

  
att stadsbyggnadsnämnden bemyndigas att underteckna upprättat 

köpeavtal; 
  
att anvisa stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget ett anslag på 

700 000 kronor för anläggande av GC-väg längs Skogsduve-
vägen; samt 

  
att anslaget finansieras genom ianspråktagande av likvida medel. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med 
Myresjö Mark AB avseende att försälja del av fastigheten Bydalen 1:1. 
 
I upprättat exploateringsavtal åligger det exploatören att omvandla 
exploateringsområdet till ett fullt färdigt och väl fungerande 
bostadsområde. 
 
Kommunen avser att i samband med utbyggnad av exploaterings-
området anlägga en gång- och cykelväg längs Skogsduvevägen fram till 
Hemmansvägen. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 17 
 

Överläggning 
Erland Solander (m) ställer frågor kring det till köpeavtalet kopplade 
exploateringsavtalet. Anläggning för vatten, avlopp och dagvatten 
utförs och bekostas enligt avtalet av exploatören och överlämnas 
därefter till MittSverige Vatten, medan anläggning för el och 
fjärrvärme anläggs av SEAB själva. Erland Solander frågar vilken 
orsaken är till denna skillnad, samt även vilket värde 
vattenanläggningen har.  
Han påtalar också att det av närboende under planprocessen framförts 
att det faktum att MittSverige Vatten får en anläggning utförd i 
samband med exploateringen borde innebära att regler för upphandling 
skulle gälla.  
 
Kommunjuristen tydliggör att den senare frågan, om upphandling, inte 
är aktuell i detta fall. 
 
Ordföranden föreslår att Erland Solanders frågor kring köpeavtalet ska 
tas till protokollet, samt att svar på frågorna ska inarbetas skriftligt i 
underlaget inför ärendets behandling i kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-29, § 383 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-03 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilaga 2 Köpeavtal, 

2008-03-27 
• PM 2008-04-29 - kompletterande handlingar: kommunfullmäktiges 

protokoll 2008-01-28 § 289 och exploateringsavtalet 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 18 
 

 
 
Dnr 97/08  007 
 

§ 427 Svar på revisionsrapport – granskning av 
utredningsverksamheten 

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

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat kommunens utredningsverksamhet. Syftet 
med granskningen är att bedöma om det finns rutiner som säkerställer 
att utredningar sker effektivt och med en sådan kvalitet att de kan ligga 
till grund för politiska beslut. Granskningen har främst omfattat 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsekontoret håller med om revisorernas synpunkter och 
planerar att genomföra vissa aktiviteter för att tydliggöra resursåt-
gången i samband med utredningsuppdrag samt förbättra rutinerna 
kring uppföljning och överlämning av utredning till beställaren. 
 
Kommunstyrelsekontoret kommer att informera samtliga nämnder om 
betydelsen av upprättande av direktiv i samband med att utrednings-
uppdrag lämnas till förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-04-22, § 238 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2008-04-02 
• Revisionsrapport 2008-02-15 

 
– – – – 
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Dnr 520/07  030 
 

§ 428 Svar på motion (fp) om att ge utrymme för 
den lokala konsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna har i en motion föreslagit att fullmäktige ska 
fastställa riktlinjer för ökat utrymme för lokal konst och lokala 
konstnärer. Motionen har beretts av kultur- och fritidsnämnden som 
föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att 
Sundsvalls museums utställningsverksamhet och inköp av konst till 
kommunens konstsamling redan överensstämmer med de riktlinjer som 
motionären föreslår. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag, vilket innebär 
att avslå motionen. 
 
Ordföranden ställer de bägge yrkandena mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag, vilket innebär 
att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-15, § 372 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-02-20 § 14 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-01-17 inkl. bilagor 
• Motion (fp) om att ge utrymme för den lokala konsten 2007-11-20 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 20 
 

 
Dnr 523/07  030 
 

§ 429 Svar på motion (c) angående parkeringar för 
anslutning till resecentrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I en motion från centerpartiet yrkas att: 

- kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att utreda 
möjligheter att i samband med byggandet av nya resecentrum 
planera in kommunalt finansierade långtidsparkeringar, 

- dessa parkeringsplatser ska vara utrustade med uttag för motor- 
och kupévärmare och parkeringarna ska helst vara inomhus 
eller under tak. 

- dessa parkeringsplatser ska erbjudas gratis eller till 
subventionerat pris. 

- kostnader för dessa parkeringar inarbetas i MRP, 
- parkeringarna är bevakade för minimering av stöldrisk och 

skadegörelse. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till den första, andra och femte att-
satsen i motionen. 
 
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag, vilket 
innebär att avslå motionen. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden; dels Reinhold 
Hellgren mfl yrkande om bifall till den första, andra och femte att-
satsen i motionen, dels Peder Björks yrkande om bifall till 
samordningsutskottets förslag, vilket innebär att avslå motionen. 
 
Ordföranden ställer de bägge yrkandena mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla samordningsutskottets förslag, 
vilket innebär att avslå motionen. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), 
Eva Lohman (m), Habib Effati (  ), Mats Mehlin (c), Reinhold Hellgren 
(c), Hans Brynielsson (kd).  

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-04-22, § 239 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-04-02 
• Motion (c) angående parkeringar för anslutning till resecentrum 

2007-11-13 
 
– – – – 
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Dnr 522/07  030 
 

§ 430 Svar på enskild motion (c) om 
pendlarparkeringar i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
En motion har inkommit från Centerpartiet till kommunfullmäktige. I 
motionen föreslås att pendlarparkeringar anläggs vid infarterna till 
Sundsvall. Tillkomsten av pendlarparkeringar skulle enligt motionen 
minska de trafikproblem och därtill hörande miljöproblem som finns i 
centrala Sundsvall. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag, vilket 
innebär att avslå motionen. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden; dels Reinhold 
Hellgren mfl yrkande om bifall till motionen, dels Peder Björks 
yrkande om bifall till samordningsutskottets förslag, vilket innebär att 
avslå motionen. 
 
Ordföranden ställer de bägge yrkandena mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla samordningsutskottets förslag, 
vilket innebär att avslå motionen. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), 
Eva Lohman (m), Habib Effati (  ), Mats Mehlin (c), Reinhold Hellgren 
(c), Hans Brynielsson (kd).  

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-04-22, § 240 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-03-19, rev. 2008-04-15 
• Enskild motion (c) om pendlarparkeringar i Sundsvall 
 
– – – – 
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Dnr 574/07  030 

§ 431 Svar på motion (kd) om Handla klimatsmart! 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå förslaget om att utarbeta riktlinjer för upphandlingar och 

beställningar med motivering att gällande policy redan innefattar 
styrning till att ställa miljökrav och att utveckling av 
styrdokument redan pågår, 

  
att under förutsättning att projektet för miljöanpassad upphandling 

fortsätter, bifalla förslaget om en utbildning i hur man handlar 
klimatsmart, samt 

  
att överlämna till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för 

en utbildning. 

Bakgrund 
Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har 2007-12-10 lagt fram en 
motion med följande förslag 
• Att kommunen (förvaltningar och bolag) utarbetar riktlinjer för 

upphandlingar och beställningar som innebär att en prioritering sker 
av produkter, som har en så låg klimatpåverkande effekt som 
möjligt. 

• Att de som i olika sammanhang upphandlar/beställer produkter inom 
kommunala verksamheter/bolag får lämplig utbildning för att kunna 
bli - och agera som – mera klimatsmarta konsumenter. 

 
Kommunstyrelsekontoret framför i sin skrivelse att styrning till 
miljövänliga produkter idag sker via Sundsvalls kommuns 
upphandlingspolicy. När krav ställs i upphandlingar görs detta idag 
med stöd av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Dessutom sker 
idag en större omarbetning av styrdokument både utifrån ny 
lagstiftning, LOU, inom området som finns på plats från 1/1 2008 men 
även utifrån flera MRP-uppdrag. Därmed anser 
kommunstyrelsekontoret att de förslag som motionen för fram vad 
gäller riktlinjer väl täcks av både nuvarande styrning inom området och 
den utveckling som nu sker av gällande styrdokument. 
 
Beträffande förslaget till utbildning inom området så ser kontoret det 
som ett bra förslag då behovet av utbildning inom området är stort. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dels för att förstå vikten av ställda miljökrav i upphandlingar, men 
även att som beställare kunna styra sitt eget inköp utifrån de 
förutsättningar och möjlighet att prioritera som respektive verksamhet 
har. Mot bakgrund av nuvarande budgetramar ser 
kommunstyrelsekontoret det dock som svårt att genomföra detta utan 
det stöd som finns i länet idag i form av Projekt miljöanpassad 
upphandling. Detta projekt avslutas vid kommande årsskifte, varför 
kontoret ser det som viktigt att förutsättningar skapas för att projektet 
kan fortsätta även kommande år. 

Överläggning 
Upphandlingschefen föredrar ärendet och berättar att mycket av det 
som efterfrågas i motionen redan ingår i MRP-uppdrag som redan 
åvilar upphandlingsenheten. Han påpekar också att länsprojektet 
Miljöanpassad upphandling är ett bra stöd i arbetet. 
 
Eva Lohman (m) frågar om lagen om offentlig upphandling (LOU) kan 
innebära hinder för klimatsmart upphandling. 
Upphandlingschefen svarar att klimatsmart upphandling är en ständig 
balansgång. Det är t ex inte säkert att en ekologiskt producerad vara är 
klimatsmart, om den fraktats lång väg till konsumenten. Som exempel 
nämner han ekologisk mjölk – om kommunen skulle kräva enbart 
ekologisk mjölk, skulle den lokala producenten inte kunna leverera. 
 
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till motionen. Magnus Sjödin (m), 
Erland Solander (m), Eva Lohman (m), Habib Effati (  ), Mats Mehlin 
(c) och Reinhold Hellgren (c) instämmer i yrkandet. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsekontorets förslag, dels Hans Brynielssons mfl yrkande 
om bifall till motionen. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), 
Eva Lohman (m), Habib Effati (  ), Mats Mehlin (c), Reinhold Hellgren 
(c), Hans Brynielsson (kd).  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-29, § 386 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-21 
• Motion (kd) om Handla klimatsmart! 2007-12-10 
 
– – – – 
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Dnr 573/07  030 
 

§ 432 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om 
"Släpp loss skolorna i kommunal regi!" 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, med följande motivering: 

1. En översyn av ledningsorganisationen kommer att ske i 
samband med att den senaste omorganisationen 
utvärderas, 

2. En sådan utvärdering kan innehålla förslag till beslut om 
andra fördelningsprinciper, 

3. Inrättande av ett övergripande samarbetsråd inte kan 
beslutas om eller genomföras ensidigt av Sundsvalls 
kommun. 

 

Bakgrund 
Allians för Sundsvall har i en gemensam motion till fullmäktige 
föreslagit att skolans ledningsorganisation blir föremål för en total 
översyn, att nuvarande centralstyrning minskas, att skolorna fritt ska få 
marknadsföra sin verksamhet, att eventuella frigjorda resurser tillför de 
enskilda skolorna samt att ett övergripande samarbetsråd ska bildas 
mellan friskolor och kommunala skolor för att åstadkomma 
samförstånd och utbyte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen 2008-02-27 
§ 21. Nämnden tillstyrker att en översyn av ledningsorganisationen för 
skolan genomförs, samt att resultatet av kommunstyrelsens utredning 
om förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner tas tillvara vid över-
synen. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen. 
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Peder Björk (s) yrkar avslag till motionen, med följande motivering: 

1. En översyn av ledningsorganisationen kommer att ske i 
samband med att den senaste omorganisationen utvärderas, 

2. En sådan utvärdering kan innehålla förslag till beslut om andra 
fördelningsprinciper, 

3. Inrättande av ett övergripande samarbetsråd inte kan beslutas 
om eller genomföras ensidigt av Sundsvalls kommun. 

 
Magnus Sjödin (m), Hans Brynielsson (kd), Mats Mehlin (c) och Habib 
Effati (  ) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Reinhold 
Hellgrens mfl yrkande om bifall till motionen, dels Peder Björks 
yrkande om avslag. Hon ställer de bägge yrkandena mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Peder Björks förslag, vilket 
innebär att avslå motionen. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), 
Eva Lohman (m), Habib Effati (  ), Mats Mehlin (c), Reinhold Hellgren 
(c), Hans Brynielsson (kd).  

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-06, § 244 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-22 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-02-27, § 21 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2008-02-05 
• Gemensam motion från Allians för Sundsvall 2007-12-17 
 
– – – – 
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Dnr 530/07  030 och 531/07  030 
 

§ 433 Svar på separata motioner (mp) och (c) om 
hundrastgårdar i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla att-satserna, såsom de är formulerade i motionerna; 

- (c) att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att undersöka 
möjligheten att i Sundsvall hitta lämpligt område som 
kan upplåtas som rastgårdar för våra hundar 

- (mp) att Sundsvalls kommun verkar för en eller flera 
rastgårdar för hundar 

  
att uttala att kommunen är positivt inställd till att upplåta 

kommunal mark för anläggande av hundrastgårdar om sådant 
önskemål finns; och 

  
att upplåtelse av kommunal mark för anläggande av hundrastgårdar 

får ske på de villkor som stadsbyggnadsnämnden beslutar om. 

Bakgrund 
Miljöpartiet de Gröna yrkar i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att Sundsvalls kommun skall verka för en eller flera rastgårdar 
för hundar. Syftet med rastgårdarna är att dessa skall kunna utgöra en 
spontan mötesplast för hundägare. Motionären pekar på att sådana 
rastgårdar finns i Stockholm, varför de även borde finnas i Sundsvall. 
 
Centerpartiet yrkar i en motsvarande motion att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att undersöka möjligheten 
att i Sundsvall hitta lämpligt område som kan upplåtas som rastgård för 
hundar. Motionären påtalar att det är lika viktigt för hundarna att vara 
sociala som för hundägarna att träffas och utbyta information och/eller 
vara sociala. 
 
Efter kontakt med motionärerna har framkommit att motionerna ska 
uppfattas som ett yrkande om att hundrastgårdarna skall anläggas och 
drivas av kommunen. 
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Överläggning 
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag, 
och påpekar samtidigt att det är yrkandena i motionen som man har att 
ta ställning till. Att under tjänstemannaberedningen begära 
förtydliganden av motionärens intentioner, som skett i detta fall, är inte 
lämpligt. 
 
Reinhold Hellgren (c) ställer sig bakom Hans Brynielssons yrkande. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samordningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-06, § 248 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2008-04-11 
• Motion (mp) och (c) om hundrastgårdar i Sundsvall 2007-11-26 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 30 
 

 
Dnr 549/07  106 
 

§ 434 Omval av medlemmar i styrgrupp för 
Sveriges Kommuner och Landstings projekt 
med medborgarpaneler 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Hanna Häggström (c), Bågevägen 99 C, 856 52 Sundsvall, 

till ny medlem i styrgrupp för Sveriges kommuner och land-
stings projekt om medborgarpaneler efter Gunilla Molin (kd). 

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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari, § 358, att bland annat 
följande ledamöter skulle ingå styrgruppen; Hans Zetterkvist (v), Peder 
Björk (s), och Gunilla Molin (kd). 
 
Med anledning av att Gunilla Molin (kd) avsagt sig uppdraget, har 
kommunstyrelsen att utse en ny ledamot. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-04-14, § 410 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-26 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 31 
 

 
 
Dnr 480/07  004 
 

§ 435 Strategi och regler för dokument- och 
arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till Strategi för dokument- och arkivhantering i 

Sundsvalls kommunkoncern i enlighet med bilaga 1; 
  
att fastställa förslag till Regler för hantering av allmänna handling-

ar i Sundsvalls kommunkoncern i enlighet med bilaga 2; 
  
att bemyndiga kommunstyrelsen att i egenskap av arkivmyndighet 

göra de ändringar i reglerna som vid varje tidpunkt anses 
erforderliga och som kan göras med stöd av lag eller 
kommunfullmäktiges riktlinjer; 

  
att upphäva nuvarande arkivreglemente; 
  
att låta huvudrapporten Strategi och regler för dokument- och 

arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern, daterad 2008-03-11, 
tjäna som vägledning i kommunkoncernens fortsatta arbete med 
dokument- och arkivhantering; 

  
att följande handlingsslag sedan de registrerats får återlämnas till 

dem som lämnat in dem, utan att dessförinnan kopieras av 
myndigheten:  

- ansökningshandlingar till tjänster från sökande som ej 
erhållit tjänst  

- svar på skriftliga prov i skolan som legat till grund för 
betygssättning eller annan åtgärd. 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 32 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att upprätta en handlingsplan 
som innefattar: 

- förstärkning av kommungemensamma resurser inom 
området verksamhetsanalys och dokumentplanering 

- utredning och förslag till ordning för metadata i 
Sundsvalls kommun 

- utredning och förslag till ordning för elektronisk 
signering m.m. 

- kartläggning av befintliga elektroniska arkiv och 
databaser och förslag om hur de ska hanteras 

- organisering av utvecklingsarbete som avser metoder och 
system för långtidsförvaring av digitala arkiv i enlighet 
med referensmodellen OAIS 

- utredning av hur applikationen för Sundsvallsminnen kan 
tillvaratas i en förvaltningsresurs enligt OAIS 

- utredning och förslag ifråga om dokument- och 
arkivhanteringens framtida organisation 

 
  
att i rapporter till samordningsutskottet redovisa hur arbetet 

framskrider och föreslå de åtgärder och beslut som anses 
påkallade. 

Bakgrund 
Den snabba förändring som pågår när det gäller elektronisk dokument-
hantering berör grundvalarna för den kommunala informations-
förvaltningen och informationsförsörjningen och är därmed viktig för 
hur koncernen kan leverera effektiva tjänster till medborgare och 
allmänhet. De problem som är förknippade med hantering och 
förvaring av elektronisk information är på samma gång en utmaning för 
den kommunala arkivtjänsten – d.v.s. för vår förmåga att klara den 
långsiktiga förvaltningen av kommunens arkiv, det som i framtiden ska 
bli en del av vårt kulturarv. 
 
Utvecklingen ställer krav på anpassningar i kommunkoncernen som 
berör både regelverk, arbetsmetoder och resurser. Kommunens 
dokument- och arkivhantering styrs i grunden av arkivlagen från år 
1990 och kommunens arkivreglemente från år 1992. Detta regelverk 
bygger på en i huvudsak pappersbunden dokumenthantering som är 
anpassad till en traditionell förvaltningsform. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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Regelverket bör förändras med hänsyn till ändrad och delvis ny 
lagstiftning, men det är också angeläget att åstadkomma en anpassning 
till svenska och internationella standarder för dokumenthantering och 
informationslagring. Ett ökat inslag av standardisering blir på sikt en 
viktig förutsättning för vår förmåga att skapa dokument av hög kvalitet 
- och därmed för informationssäkerheten. 

Överläggning 
Lars Hillerström (mp) påtalar att en del av en att-sats från 
kommunstyrelsens skrivelse saknas i samordningsutskottets protokoll. 
Kommunsekreteraren förklarar att det rör sig om ett skrivfel.  
Det noteras att skrivfelet ska åtgärdas innan ärendets behandling i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-06, § 247 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-14 
• Strategi och regler för dokument- och arkivhantering i Sundsvalls 

kommunkoncern, Huvudrapport inkl. bilagor 2008-03-28 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-05-12 34 
 

 
 
Dnr 210/08  003 
 

§ 436 Förslag till nya reglementen för 
Kommunstyrelsen, Krisledningsnämnden, 
Valnämnden, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration, Överförmyndarnämnden och 
Förtroendenämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen 

(bilaga 1) dnr 209/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Krislednings-

nämnden (bilaga 2) dnr 207/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Valnämnden 

(bilaga 3) dnr 208/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Socialnämnden 

(bilaga 4) dnr 151/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Barn- och 

utbildningsnämnden (bilaga 5) dnr 159/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (bilaga 6)  
dnr 187/08  003; 

  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Överförmyndar-

nämnden (bilaga 7) dnr 156/08  003; 
  
att fastställa bifogat förslag till nytt reglemente för Förtroende-

nämnden (bilaga 8) dnr 117/08  003; och 
  
att fastställa Kommunstyrelsens beslut 2007-12-03, § 314 (bilaga 9) 

dnr 203/07  023. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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Bakgrund 
Under de senaste åren har flera beslut fattats i fullmäktige om flyttning 
av verksamheter och verksamhetsdelar mellan olika nämnder utan att 
fullmäktige samtidigt beslutat om ändringar i de reglementen som 
besluten gällt. Andra beslut och ändrad lagstiftning har även medfört 
behov av justeringar. Vid en översyn kan reglementena samtidigt ges 
en likartad utformning. Detta ärende avses följas upp med ytterligare ett 
ärende gällande övriga reglementen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-29, § 387 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. nio bilagor 2008-04-08 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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2008-05-12 36 
 

 
 
Dnr 165/08  451 
 

§ 437 Yttrande över ansökan från Sundsvalls 
Bildemontering AB om auktorisation som 
bilskrotare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att tillstyrka ansökan från Sundsvalls Bildemontering AB, 

556231-1562, om förnyad auktorisation som bilskrotare enligt 
bilskrotningsförordningen. 

Bakgrund 
Enligt 4 § bilskrotningsförordningen (2007:186) kan den som bedriver 
eller avser bedriva bilskrotningsverksamhet efter ansökan få auktorisa-
tion. En förutsättning för detta är bl.a. att det inte finns anledning anta 
att sökanden åsidosätter de bestämmelser och tillståndsvillkor som 
gäller för verksamheten enligt miljöbalken, plan- och bygglagen eller 
föreskrifter som har meddelats med stöd av dem. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut 2003-09-15 meddelat att Sundsvalls 
Bildemontering AB auktorisation som bilskrotare. Detta tillstånd gäller 
till och med den 15 september 2008. Bolaget har nu inkommit med 
ansökan om förnyelse av auktorisationen. 
 
Länsstyrelsen har översänt ansökan till Sundsvalls kommun för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-06, § 249 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-23 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 9/08  002 
 

§ 438 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 15 och 29 april 2008; samt 
 
Samordningsutskottet den 8 och 22 april samt 6 maj 2008. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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§ 439 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut som fattats under tiden den 

16 och 29 april 2008: 

• Norrländska Vapenaffären AB, Medborgargatan 29 i 
Skönsberg (Ks dnr 154/08  308) 

• Lindex Sverige AB, Torggatan 6 i Sundsvall 
(Ks dnr 164/08  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 167/08  060 
 

§ 440 Delegationsbeslut – SGU Geologiska 
Undersöknings ansökan om bidrag för 
Norrlands Mineraljakt 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-04-11 fattats 

av kommundirektören. 
 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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Dnr 14/08  002 

§ 441 Delegationsbeslut 2 – angående ändring och 
komplettering av attestanter för 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-04-10 

fattats av kommundirektören med stöd av kommunstyrelsens 
beslut 2008-02-08, § 350 (Ks dnr 139/07 003). 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 6/08  006 

§ 442 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

PRESIDIEKONFERENSEN 
• Presidiekonferens protokoll den 24 april 2008 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport – Uppföljning av ”Granskning av den interna 

kontrollen av verksamheten” – socialnämnden (Ks dnr 208/06  007) 
• Revisionsrapport – ”Handläggning och dokumentation inom 

Individ-. och familjeomsorg” (Ks dnr 196/08  007) 
• Revisionsrapport – ”Lärarnas arbetstider” (Ks dnr 201/08  007) 
• Kommunfullmäktiges satsning på unga på arbetsmarknaden (Ks dnr 

471/07  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 08:27  Sotningsindex 2008 
• Cirkulär 08:28  Samordning av inkomster till aktiebolag med 

visstidspension eller särskild avtalspension 
• Cirkulär 08:29  Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska 

insatser 
• Inbjudan till en inspirationsdag om ”På den säkra sidan – intern 

kontroll för förtroendevalda” den 9 juni 2008 (där bl.a. 
rapporten/tidskriften redovisar praktiska exempel på hur kommuner 
och landsting arbetar med sin interna kontroll) 

• Inbjudan till kursen ”E-handel och e-fakturering” den 26 maj 2008 i 
Stockholm 

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH REGION 
GÄVLEBORG 

• Inbjudan till seminarium om ”Värde för pengar med bemanning i 
balans” den 29 maj 2008 i Sundsvall 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

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

14-15 maj 2008 i Sigtuna 
• Inbjudan till kurs om ”Kommunal juridik för tjänstemän och 

förtroendevalda” den 11 juni 2008 i Stockholm 

KOMMEK 
• Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning 

”KOMMEK 208” den 20-21 augusti 2008 på Malmö-mässan 

KOMREV 
• Inbjudan till konferensen ”Visionära Arenan” (i anslutning till 

KOMMEK 2008) på Slagthuset i Malmö den 19 augusti 2008 

KOMMUNIKATION ÖSTERSUND 
• Nyheter från Europaprogrammen nr 1, 2008 
 
– – – – 
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