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Tid Kl 14.00-16.30 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande 
 Martin Johansson, (s) v ordförande 
 Claes Stockhaus (v)  
 Ingrid Möller (mp)  
 Magnus Sjödin (m)  
 Pär Hammarberg (fp) Tjänstgörande ersättare 
 Reinhold Hellgren (c)  
   
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Kristin Eriksson sekreterare  

Anders Lidén vd, Stadsbacken AB  § 315-317 
Gunn Tjernblom ekonom  § 318 
Viveca Norberg stadsbyggnadskontoret  § 319 
Christer Ersson fastighetsdirektör  § 326 
Clarence Jonsson fastighetskontoret  § 326 
Peter Gavelin stadsbyggnadskontoret  § 326 
Ulla Näsman dir. för Kultur & Fritid  § 326 

 Kim G Ottosson (v) Ordf. kultur och 
fritidsnämnden 

§ 326 
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Protokollet omfattar §§ 315 – 328  
 
Justeras  
 
 
 
Anita Bdioui   Kristin Eriksson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Ingrid Möller 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Ingrid Möller med Magnus Sjödin som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 157/07  024 
 

§ 315 Diskussion om pensionerna 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen och återkomma i ärendet. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomidirektören om de 
utmaningar som kommunen står inför beträffande ansvarsförbindelsen 
om pensionerna. Olika sätt att hantera och finansiera utmaningarna 
presenteras.  

Överläggning 
Under överläggningarna diskuteras huruvida demografin i sig är ett 
större problem än pensionsskulden med tanke på ökande vårdkostnader. 
Vidare diskuteras betydelsen av att påbörja arbetet med att hantera 
utmaningen redan i kommande MRP för 2009. 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2008-01-29 5 
 

 
 
Dnr 324/07  040 
 

§ 316 Information om uppdrag 53 i MRP "Arbeta 
fram en ny resursfördelningsmodell för 
demografisk kompensation inför MRP 2009" 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Ekonomidirektören informerar om arbetet med en ny 
resursfördelningsmodell för demografisk kompensation inför MRP 
2009, enligt uppdrag 53. Den nuvarande fördelningsmodellen har 
urholkats och syftet är att föreslå en förenklad modell som årligen kan 
ses över och användas i MRP. Kommunstyrelsekontoret samarbetar 
med socialtjänsten och barn- och utbildningskontoret.  

Överläggning 
Under överläggningarna konstateras att den föreslagna modellen ger 
vissa resursförstärkningar till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
– – – – 
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Dnr 323/07  040 
 

§ 317 Uppdrag 52 i MRP 2008 "renodla 
pengaströmmen mellan kommunen och 
bolagen och minska Sundsvall Arenas 
underskott" 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Ekonomidirektören presenterar förslag till lösningar för att renodla 
pengaströmmen mellan kommunen och bolagen samt minska Sundsvall 
Arenas underskott, enligt uppdrag 52.  
 
Vd för Stadsbacken redogör för de avkastningskrav som Stadsbacken 
redan har åtagit sig. 

Överläggning 
Under överläggningarna konstaterar flera ledamöter att dagens 
redovisning uppvisar att arbetet med ovanstående uppdrag har inletts. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets pm arbetsmaterial 2008-01-25, utdelas 

 
– – – – 
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Dnr 32/07  040 
 

§ 318 Revidering av ekonomiska ramar för MRP 
2008 (årsbudget 2008) 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att notera informationen och överlämna ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

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

Överläggning 
Utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen eftersom 
handlingarna som delas ut inte är kompletta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-28 med bilaga, 

utdelas vid sammanträdet 
 
– – – – 
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Dnr 44/07  214 
 

§ 319 Järnvägsstudie Resecentrum Sundsvall 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett genomförande- 

och finansieringsavtal med Banverket för nedanstående punkter 
A-C  

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

 
B. genomförande av regional station Universitetet i samspel 

med detaljplanearbetet för Västra Länken 
 

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

  
att ovanstående arbeten planeras så att järnvägs- och resecentrum-

lösningen kan stå klar senast 2015 

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

I relationen med medborgare och trafikoperatörer är det viktigt att 
kommunen och Banverket hittar en gemensam lösning inför den ökning 
av problematiken som Botniabanans trafikering kommer att medföra. 
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Banverket räknar med en tredubbling av bomfällningstiden, ökat buller 
och ökade vibrationer. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Gemensam skrivelse från stadsbyggnadskontoret och 

kommunstyrelsekontoret 2008-01-15 
• Järnvägsstudie Resecentrum, Sundsvall 2007-12-14, version 1 
• Järnvägsstudie Resecentrum, Sundsvall 2008-01-28, version 3, 

utdelas vid sammanträdet 
 
– – – – 
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Dnr 25/08  106 
 

§ 320 Ansökan om medfinansiering till projekt 
MediaSense vid Mittuniversitetet 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att bevilja 200 tkr per år under perioden 2008-2010 till projekt 

MediaSense vid Mittuniversitetet, under förutsättning att 
projektet erhåller medfinansiering från EGs strukturfond, mål 2 
och 

  
att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 

marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Mittuniversitetet har till Sundsvalls kommun inkommit med en ansökan 
om medfinansiering för ett treårigt strukturfondsprojekt, MediaSense. 
Projektet syftar till att sammanföra flera teknikområden inom interaktiv 
media för att ge möjligheter till nya innovativa digitala tjänster och 
produkter. I Sundsvalls kommuns utvecklingsplan för tillväxt och 
arbete utpekas digitala tjänster som ett av regionens spetsområden. 
 
Kommunstyrelsekontoret menar att MediaSense kan bidra till att 
Mittregionen blir en stark bas för interaktiva media vilket ger 
konkurrensfördelar med ökad kompetens inom branschen. Digitala 
samhällen utgör ett viktigt profilområde för Mittuniversitet som 
härigenom stärks ytterligare. Kommunstyrelsekontoret föreslår finans-
utskottet att bevilja 200 tkr per år under perioden 2008-2010 till projekt 
MediaSense vid Mittuniversitet, under förutsättning att projektet 
erhåller medfinansiering från EGs strukturfond, mål 2. Dessa medel 
föreslås tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism. 

Överläggning 
Utskottet önskar en ekonomisk sammanställning några år tillbaka i 
tiden över det stöd som Mittuniversitetet får av kommunen och dess 
bolag. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-14 
• Mittuniversitetets ansökan 2008-01-11 
 
– – – – 
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Dnr 584/07  045 
 

§ 321 Ombyggnad av kök i förskolor m.m. p.g.a. 
ändrad livsmedelslagstiftning – 
kommunstyrelsens investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 2,0 mkr ur investerings-

budgeten för förvaltningsfastigheter 2007 samt 9,0 mkr ur 
investeringsbudget för 2008, för ombyggnad av kök i förskolor 
p.g.a. ändrad livsmedelslagstiftning. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade 2007-12-20 § 131 att ansöka hos finans-
utskottet om 11,0 mkr för åtgärder för ombyggnad av kök i förskolor. 
Projektet finns med i reviderad investeringsbudget 2007 (2,0 mkr) och 
2008 (9,0 mkr), för förvaltningsfastigheter, beslutad av fullmäktige 
2007-05-28 § 151. 
 
Den ändrade lagstiftningen innebär att kraven skärpts väsentligt 
avseende hur disk får hanteras, tillgång till beredningsytor, tvättfat 
m.m. Fastighetskontoret har inventerat samtliga förskolekök för att 
säkerställa nuvarande status. De aktuella åtgärderna är i det enskilda 
fallet av skiftande karaktär, från enkla åtgärder till större om- och 
tillbyggnader 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-18 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-12-20 § 131 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-11-21 
 
– – – – 
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Dnr 585/07  045 
 

§ 322 Bergsåkers skola – projektering av 
ombyggnad – kommunstyrelsens 
investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 5,0 mkr ur investerings-

budgeten för förvaltningsfastigheter 2008 för Bergsåkers skola – 
projektering av ombyggnad. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade 2007-12-20 § 132 att ansöka hos finansut-
skottet om 5,0 mkr för projektering av ombyggnad av Bergsåkers skola. 
Projektet finns med i reviderad investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter beslutad av fullmäktige 2007-05-28 § 151. 
 
Bergsåkers skola bedöms stå på tur för en omfattande ombyggnad/-
reinvestering. Kommunstyrelsens finansutskott beslutade 2005-12-13 
att fastighetsnämnden fick ianspråkta 2,0 mkr av investeringsmedel för 
förvaltningsfastigheter för utredning av ombyggnaden. Omfattningen 
av ombyggnaden har utretts av fastighetskontoret tillsammans med 
representanter för skolan och det är nu läge att gå vidare med en 
detaljprojektering. I kommunstyrelsens investeringsbudget 2008 för 
förvaltningsfastigheter är totalt 7,0 mkr avsatta för projektet. 
 
Totalt beräknas ombyggnaden kosta 100 mkr. På grund av ombyggnad-
ens omfattning anses det lämpligt att etappindela projektet. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-18 
• Fastighetsnämndens protokoll 2001-12-20 § 132 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-11-27 
 
– – – – 
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Dnr 586/07  045 
 

§ 323 Kulturmagasinet – ombyggnad för utställning 
– kommunstyrelsens investeringsmedel 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att fastighetsnämnden får ianspråkta 1,5 mkr ur investerings-

budgeten för förvaltningsfastigheter 2008 för Kulturmagasinet – 
ombyggnad för utställning. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden beslutade 2007-12-20 § 134 att ansöka hos finansut-
skottet om 1,5 mkr för ombyggnad i Kulturmagasinet för utställning. 
Projektet finns med i reviderad investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter beslutad av fullmäktige 2007-05-28 § 151. 
 
Verksamheten i Kulturmagasinet har framfört önskemål om att bygga 
om befintliga lokaler för att kunna visa arbetarköket. I samband med 
detta vill man bygga om två trapphus för att ”öppna upp” lokalen, 
bygga om ett befintligt fotolabb och bygga om ett serverrum med kyla. 
Dessutom vill man komma tillrätta med det befintliga problem som 
finns med att hålla rätt klimat till Högomsmannens monter och de 
förråd som finns för metallföremål, konst, tyger, kläder etc. 
 
Åtgärderna som föreslås utföras 2008 har kostnadsberäknats till 1,5 
mkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-18 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-12-20 § 134 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-08-01 rev. 2007-12-07 

 
– – – – 
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Dnr 587/07 045 
 

§ 324 Slutredovisning av 3 byggprojekt – 
Hedbergska skolan, Miljölabb och Navigator 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att godkänna fastighetsnämndens slutredovisning, 
  
att anslaget på 2 150 000 kronor till Hedbergska skolan ventilation 

ska anses förbrukat, 
  
att vid överföring av resultatet till 2008 undanta nedskrivningen på 

projektet Hedbergska skolan ventilation med 3 533 349 kronor 
som belastat fastighetsnämndens resultat i bokslutet 2007, 

  
att utöka tidigare beviljade internlån med 85 000 kronor för 

täckande av underskott. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har upprättat slutredovisning för tre genomförda 
byggprojekt. Slutredovisningen avser Hedbergska skolan ventila-
tionsåtgärder som finansierats med medel ur kommunstyrelsens 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, samt F.d. Miljölab, 
ombyggnad för IT driftenheten och Navigator ombyggnad, som 
finansierats med internlån. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser inte att den ursprungliga budgeten på 
2 150 000 kronor till Hedbergska skolan ventilationsåtgärder ska åter-
föras till anslaget för investeringar i förvaltningsfastigheter. Anslaget 
bör istället anses förbrukat genom att investeringen påbörjades och 
kostnadsfördes i bokslutet 2007. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet fattar beslut om 
utökning av internlånet med 85 000 kronor för att täcka det underskott 
som uppstått på projekten samt f.d. Miljölab, ombyggnad för IT 
driftenheten och Navigator, ombyggnad. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-18 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-12-20 § 135 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-11-21 inkl. 2 bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 325 Teatern – arkitekttävling 

Beslut 
Finansutskottet beslutar  
 
att uppdra till styrgruppen för kulturhus/teater att genomföra 

arkitekttävling med start i februari 2008 och med 
tävlingsområde och lokalprogram enligt styrgruppens 
redovisade förslag. 

Bakgrund 
Styrgruppen redovisar konsekvenserna av de två förslagen till 
tävlingsområde för kulturhus/teater samt dess lokalprogram. 
Styrgruppen förordar alternativ 2 vilket innebär att E4 flyttas österut. 
Kostnader och finansieringsmodeller presenteras.  

Överläggning 
Utskottet diskuterar och ställer frågor kring de två förslagen och 
lokalprogrammet. Ordföranden önskar en sammanställning av hur 
kostnaderna skulle kunna minska genom frigörandet av de nuvarande 
lokalerna. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar på att gå vidare med arkitekttävlingen men 
med alternativ 1, dvs utan att flytta E4. 
 
Martin Johansson (s) yrkar bifall till styrgruppens förslag. Claes 
Stockhaus (v), Reinhold Hellgren (c) och Ingrid Möller (mp) 
instämmer i yrkandet.  
 
Pär Hammarberg (fp) yrkar avslag till att en arkitekttävling 
överhuvudtaget ska genomföras. 
 
Efter avslutad diskussion ställer ordföranden proposition på Pär 
Hammarbergs yrkande om att inte genomföra en arkitekttävling. 
Ordföranden finner att utskottet avslår Pär Hammarbergs yrkande. 
Därefter ställer ordföranden proposition på Magnus Sjödins yrkande 
kontra Martin Johanssons mfl yrkande och finner att utskottet beslutar 
enligt Martin Johanssons yrkande, dvs att genomföra en arkitekttävling 
enligt styrgruppens förslag.  
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Reservation 
Magnus Sjödin (m) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Styrgruppen för kulturhus/teater skrivelse med bilaga, tilläggslistan 
 
– – – – 
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Dnr 462/07  030 
 

§ 326 Svar på motion (fp) om Sundsvall – årets 
skolförbättrare 2008! 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tillstyrka motionen men med förlängt tidsperspektiv. 

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

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

högskolestudier 
12. övergång till högskolan 

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

Beslutsunderlag 
• Gemensam skrivelse från barn och utbildning och 

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

§ 327 Svar på enskild motion (m) om flagga för  
EU-anknytning 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 

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

Överläggning 
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Pär Hammarberg (fp) 
yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
Ordföranden ställer Magnus Sjödins mfl förslag mot sitt eget och finner 
att utskottet beslutar att enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Pär Hammarberg (fp) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-11 
• Enskild motion (m) om flagga för EU-anknytning 2007-11-12 
 
– – – – 
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Dnr 63/08  006 
 

§ 328 Extra kommunstyrelsesammanträde i mars 
2008 

Beslut 
Finansutskottet beslutar 
 
att extra kommunstyrelsesammanträde hålls 31 mars kl 11.00. 

Bakgrund 
Extra kommunstyrelsesammanträde behöver hållas med anledning av 
E4 Sundsvall. 
 
 
– – – – 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 


	Justering
	§ 315 Diskussion om pensionerna
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning

	§ 316 Information om uppdrag 53 i MRP "Arbeta fram en ny resursfördelningsmodell för demografisk kompensation inför MRP 2009"
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning

	§ 317 Uppdrag 52 i MRP 2008 "renodla pengaströmmen mellan kommunen och bolagen och minska Sundsvall Arenas underskott"
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 318 Revidering av ekonomiska ramar för MRP 2008 (årsbudget 2008)
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 319 Järnvägsstudie Resecentrum Sundsvall
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 320 Ansökan om medfinansiering till projekt MediaSense vid Mittuniversitetet
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 321 Ombyggnad av kök i förskolor m.m. p.g.a. ändrad livsmedelslagstiftning – kommunstyrelsens investeringsmedel
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 322 Bergsåkers skola – projektering av ombyggnad – kommunstyrelsens investeringsmedel
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 323 Kulturmagasinet – ombyggnad för utställning – kommunstyrelsens investeringsmedel
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 324 Slutredovisning av 3 byggprojekt – Hedbergska skolan, Miljölabb och Navigator
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 325 Teatern – arkitekttävling
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Reservation
	Beslutsunderlag

	§ 326 Svar på motion (fp) om Sundsvall – årets skolförbättrare 2008!
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 327 Svar på enskild motion (m) om flagga för EU-anknytning
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Reservation
	Beslutsunderlag

	§ 328 Extra kommunstyrelsesammanträde i mars 2008
	Beslut
	Bakgrund


