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Protokollet omfattar § 482, omedelbar justering 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-09-15 2008-09-15 2008-09-16 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-10-08  Christel Öhgren 
 
 

 

http://www.sundsvall.se/


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-09-15  

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

§ 481 Presentation av Sundsvall Energi AB.......................................4 

§ 482 Yttrande över utredning om EU, allmännyttan och hyrorna 
(SOU 2008:38)..........................................................................5 

§ 483 Projekt kyld skolmat – slutrapport............................................7 

§ 484 Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall, byte av säkerhet.9 

§ 485 Förslag till tillämpningsanvisningar till attestreglemente.......10 

§ 486 Insamling av matavfall i Sundsvalls kommun ........................11 

§ 487 Samordningsförbundet i Sundsvall – årsredovisning 2007 ....12 

§ 488 Kompletterande finansiering katalogtjänstprojekt..................14 

§ 489 Införlivande av Stadsvision Sundsvall i kommunkoncernen..15 

§ 490 Uppföljning av förändring av regler för färdtjänstresa med taxi
.................................................................................................16 

§ 491 Medborgarpanel – fastställande av projektdirektiv.................17 

§ 492 Antagande av detaljplan för ett handelsområde i östra Birsta, 
mellan E4 och ICA Maxi, Sundsvalls kommun......................19 

§ 493 Exploateringsavtal avseende handelsområde i östra Birsta 
mellan E4 och ICA Maxi, Ljusta 2:1, 2:13, 3:14 och 3:15.....21 

§ 494 Sundsvalls kommuns yttrande över Länsrättsutredningen 
(Domstolsverkets rapportserie 2008:2)...................................23 

§ 495 Remiss - förslag till reviderat regionalt tillväxtprogram, RTP, 
för Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013 .........24 

§ 496 Svar på motion (m) om införande av periodkort för 
månadsresor inom Sundsvalls kommun, samt att periodkort för 
länsresor införs på prov för studenter vid Mittuniversitetet....25 

§ 497 Svar på motion (c) om mobila fritidsgårdar............................26 

§ 498 Svar på motion (sd) om åtgärder mot drogsamhället..............27 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-09-15  
 

§ 499 Svar på motion (sd) om stopp för mångkulturella lovdagar i 
skolan ......................................................................................29 

§ 500 Svar på motion (sd) om stopp för industriellt framställda 
transfetter i maten ...................................................................30 

§ 501 Svar på enskild motion (m) om nytt regelverk för uteservering
.................................................................................................31 

§ 502 Svar på motion (c) om tillgängliga lekplatser.........................33 

§ 503 Svar på enskild motion (c) om ansvar för hemtransport eller 
logi av ungdomar ....................................................................34 

§ 504 Svar på enskild motion (kd) om ”Använd klarspråk” – 
redogörelse för motionens handläggning................................35 

§ 505 Svar på motion (fp) om Öppna alternativet om teaterkvarteret 
igen..........................................................................................36 

§ 506 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om att införa kommunalt 
vårdnadsbidrag........................................................................38 

§ 507 Svar på motion (S), (V) och (MP) Öka tryggheten i 
stadskärnan..............................................................................39 

§ 508 Svar på motion (FP) om dyslexiutredningar...........................41 

§ 509 Delegationsbeslut – utskotten .................................................42 

§ 510 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – beslutade upphandlingar
.................................................................................................43 

§ 511 Delegationsbeslut – personalfrågor.........................................44 

§ 512 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – kameraövervakningar.45 

§ 513 Delegationsbeslut 4-6 – Angående ändring och komplettering 
av attestanter för 2008.............................................................46 

§ 514 Delegationsbeslut – Ersättningssystem i samverkan – hantering 
av kommunens kostnader i samband med naturkatastrofer 
m.m. Ds 2007:51.....................................................................47 

§ 515 Delegationsbeslut – Yttrande över ansökan om auktorisation 
som bilskrotare, Nya Svartviks Bildemontering AB ..............48 

§ 516 Delegationsbeslut – Ansökan om bidrag till RFSL Sundsvall49 

§ 517 För kännedom .........................................................................50 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-09-15 1 

 
 

Tid Kl. 14.00 – 16.15 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
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Protokollet omfattar §§ 481 – 519, omedelbar justering § 482 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
João Pinheiro 
Justerare 
 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses João 
Pinheiro med Magnus Sjödin som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 89/08  105 
 

§ 481 Presentation av Sundsvall Energi AB 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har vice ordföranden Anders Hedenius och 
verkställande direktören Anders Jonsson i Sundsvall Energi AB bjudits 
in för att lämna information om bolaget. 

Överläggning 
Anders Hedenius inleder med att berätta om temat för dagen som är hur 
bolaget förhåller sig till ägardirektiv och policys och överlämnar sedan 
ordet till Anders Jonsson. 
 
Anders Jonsson koncentrerar sin presentation till de bolagsspecifika 
ägardirektiven för Sundsvall Energi AB. Efter presentationen svarar 
han på ledamöternas frågor. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
– – – – 
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Dnr 301/08  100 
 

§ 482 Yttrande över utredning om EU, allmännyttan 
och hyrorna (SOU 2008:38) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge förvaltningens skrivelse, med de ändringar som 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar,  
till yttrande över SOU 2008:38 till finansdepartementet. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har getts tillfälle att lämna sina synpunkter över 
utredningen om allmännyttans framtid: ”EU, Allmännyttan och 
hyrorna”, SOU 2008:38. 

Överläggning 
Samhällsplaneraren lämnar en redogörelse för ärendet. 
 
Lars Persson (FP) kommenterar att det är olika formuleringar på sidan 
3 och sidan 5 i tjänsteskrivelsen daterad 2008-08-26. 
 
Martin Johansson (S) yrkar bifall till det ändringsförslag som 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar. 
 
Sammanträdet ajournerar sig för att diskutera det lämnade förslaget. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Magnus Sjödin (M) bifall till 
förvaltningens förslag med de ändringar som Lars Persson (FP) lämnat. 
 
Ordförande förklarar att hon uppfattar tre förslag till beslut, dels 
förvaltningens förslag, dels Magnus Sjödins m fl yrkande och dels 
Martin Johanssons m fl yrkande. Hon ställer proposition på dessa och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Johanssons yrkande.  

Omedelbar justering 
Ordförande förklarar paragrafen för omedelbart justerad. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 428 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. förslag till yttrande  

2008-08-26 
 
– – – – 
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Dnr 377/05  045 
 

§ 483 Projekt kyld skolmat – slutrapport  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutrapporten, 
  
att det inför varje planerad skolombyggnad ska övervägas om 

varmhållningen är rimlig vid leverans av varm mat eller om man 
ska välja att övergå till kylda matleveranser och därmed utrusta 
skolköken för detta; 

  
att ätmiljöns betydelse för elevens upplevelse av skolmåltidens 

kvalitet lyfts till barn- och utbildningsnämnden som får i 
uppdrag att fortsätta arbeta med frågan; 

  
att det successivt börjar erbjudas alternativrätt även på de skolor 

som tar emot varm mat; 
  
att kommunstyrelsekontoret utreder om kommunen ska ha en 

samlad eller delad måltidsorganisation; 
  
att slutrapporten behandlas av kommunfullmäktige när utredningen 

är klar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-06-20 att fastighetsnämnden 
skulle leda ett projekt för att genomföra ett system med att kyld mat 
införs vid vissa skolor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-06-07 under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut att fortlöpande rapportering om projektets 
utveckling skulle lämnas till finansutskottet. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 430 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-21 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-05-22 § 43 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-04-29 § 44 
• Barn- och utbildningsnämndens och fastighetsnämndens 

gemensamma skrivelse 2008-04-08 
• Slutrapport – Projekt kyld skolmat 2008-04-03 
 
– – – – 
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Dnr 557/07  065 
 

§ 484 Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall, 
byte av säkerhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna byte av pantbrev 8838 från Folkets Hus fastigheten till 

Folkets Park fastigheten. 

Bakgrund 
Föreningen Folkets Hus & Park hemställer att pantbrev nr 8838 om 2,0 
mkr i fastigheten Debet 13, Folkets hus, återlämnas till föreningen mot 
att ett pantbrev med samma värde erhålles i Folkets Park fastigheten. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att kommunstyrelsen tidigare har 
beslutat att på motsvarande sätt flytta ett pantbrev på 5 mkr från Folkets 
Hus fastigheten till Folkets Park fastigheten och att kommunen 
förklarat sig öppen för att säkerheterna kan flyttas till Folkets Park 
fastigheterna. 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker hemställan från Föreningen Folkets 
Hus & Park i Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 433 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-23 
• Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvalls skrivelse 2007-11-23 
 
– – – – 
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Dnr 293/08  003 
 

§ 485 Förslag till tillämpningsanvisningar till 
attestreglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillämpningsanvisningarna till attestreglementet ska gälla fr.o.m. 

2008-10-01; och 
  
att tillämpningsanvisningarna enligt beslut 2006-12-04 § 39 

upphävs. 

Bakgrund 
Tillämpningsanvisningar till attestreglementet behöver förändras med 
anledning av att organisationen kring kommundirektör och förvalt-
ningschefer förändrats. Kommundirektören är numera chef över 
förvaltningscheferna. Vilket medför att kommundirektören skall 
attestera respektive förvaltningschefs egna kostnaders och löner. I nu 
gällande tillämpningsanvisningar är det respektive nämndsordförande 
som attesterar respektive förvaltningschef egna kostnader och löner. 
Den andra förändringen i anvisningarna är att respektive förvaltning 
beslutar om efterkontroll inom sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 434 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl förslag till nya 

tillämpningsanvisningar 2008-07-18 
 
– – – – 
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Dnr 277/08  452 
 

§ 486 Insamling av matavfall i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att påbörja arbetet med insamling av matavfall från hushåll och 

verksamheter enligt förslag från Reko Sundsvall. 

Bakgrund 
I Sundsvalls kommuns avfallsplan för 2008-2011 som antogs av 
kommunfullmäktige i mars 2007 finns det lokala målet ”Minskning av 
matavfall i kärl- och säckavfall räknat per invånare med 25 % från 
2008”. 
 
För att nå målet i avfallsplanen föreslår Reko Sundsvall insamling av 
matavfall från hushåll och verksamheter med start hösten 2009. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 287 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-23 
• REKO Sundsvalls skrivelse 2008-06-12 

 
– – – – 
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Dnr 254/08  042 
 

§ 487 Samordningsförbundet i Sundsvall – 
årsredovisning 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen; och 

  
att godkänna årsredovisning 2007 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
skall styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och 
årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut 
och årsredovisning. Lagen om kommunal redovisning skall gälla i 
tillämpliga delar. Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat 
årsredovisning för 2007 och förbundets revisorer har avgivit en 
revisionsberättelse. 
 
Revisorerna har tillstyrkt att förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2007 och att samordningsförbundets 
årsredovisning för 2007 godkänns. 
 
Revisorerna skriver i den revisionsrapport som bifogas revisions-
berättelsen att styrelsen under 2007 fått ägna merparten av sitt arbete åt 
att se över förbundets verksamhet och att få kontroll över förbundets 
administrativa kostnader. Revisorernas granskning visas att styrelsen i 
flera viktiga avseenden har lyckats i sin strävan att åtgärda noterade 
problem. 

Jäv  
Lena Österlund (S) och Eva Lohman (M) anmäler jäv. De ersätts av 
Tommy Eriksson (S) respektive Mats Mehlin (C). 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 288 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-24 
• Revisionsberättelse och årsredovisning för Samordningsförbundet i 

Sundsvall avseende år 2007 
 
– – – – 
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Dnr 281/08  045 
 

§ 488 Kompletterande finansiering 
katalogtjänstprojekt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återbetalningen av lånet debiteras förvaltningarna utifrån en 

procentuell fördelning som motsvarar andelen skattemedel. 

Bakgrund 
De av kommunstyrelsens finansutskott under 2005 fattade besluten att 
uppgradera kommunens e-postsystem och införa en gemensam katalog-
tjänst för Sundsvalls kommun blir dyrare än vad förstudierna pekade på 
varför frågan om ytterligare finansiering reses. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 426 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-27 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2008-06-27: 

Ekonomisk lägesrapport - Katalogtjänstprojektet 
 
– – – – 
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Dnr 52/07  105 
 

§ 489 Införlivande av Stadsvision Sundsvall i 
kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna sammanställningen av nämndernas och bolagens 

redovisningar; och 
  
att notera informationen om hur Stadsbyggnadskontoret inom 

ramen för det operativa arbetet avser organisera arbetet för 
Stadsvisionens fortlevnad. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2007 (§ 77) att 
”Stadsvision Sundsvall” ska utgöra ett av kommunens styrdokument 
och antog stadsvisionens tre ställningstaganden om Människan, Staden 
och Regionen samt de 10 uppdragen för stadsplanering. Det uppdrogs 
till Stadsbyggnadsnämnden att operativt driva det fortsatta arbetet med 
Stadsvision Sundsvall samt att kommunicera ut det till kommunens 
anställda, medborgare och exploatörer. Samtidigt uppdrogs till övriga 
styrelser och nämnder, samt Stadsbacken med dotterbolag, att skrift-
ligen redovisa hur de avser att införliva Stadsvision Sundsvall i sin 
verksamhet. Stadsbyggnadskontoret har för kommunstyrelsens räkning 
inhämtat dessa yttranden. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-06-17 § 277 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilaga 2008-05-28 
 
– – – – 
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Dnr 248/06  736 
 

§ 490 Uppföljning av förändring av regler för 
färdtjänstresa med taxi 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fritt antal resor får genomföras av den som åker färdtjänstresa 

med taxi, i likhet med vad som gällt under år 2007. 

Bakgrund 
Majoriteten av de regler som gäller inom färdtjänsten beslutades i en 
gemensam utredning inom länet år 1999-2000. Utredningens förslag 
var att antalet resor skulle begränsas till 150 st/år. Alla kommuner 
följde inte detta beslut, Sollefteå och Örnsköldsvik fortsatte att ha fritt 
antal resor i likhet med det man haft tidigare. Kravet på fritt antal resor 
i Sundsvall hade genom åren med jämna mellanrum inkommit från ett 
flertal handikapporganisationer. 
 
Hösten 2006 beslutade kommunstyrelsen att fritt antal färdtjänstresor 
skulle medges under en försöksperiod om ett år från och med den 1 
januari 2007 och att utfallet av försöket därefter skulle utvärderas. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-06-17 § 278 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-04-07 
 
– – – – 
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Dnr 549/07  106 
 

§ 491 Medborgarpanel – fastställande av 
projektdirektiv 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa det av styrgruppen för projektet Medborgarpaneler 

föreslagna projektdirektivet; 
  
att delprojektuppföljningen lämnas till samordningsutskottet för 

hantering; 
  
att kostnaderna under 2008 på 170 tkr finansieras inom 

kommunstyrelsens ram; 
  
att bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 240 tkr för 2009 med 

finansiering i kompletteringsbudget 2009; och 
  
att bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 250 tkr för våren 2010 

med finansiering i MRP 2010. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 2008 § 330 att uppdra till 
projektledaren för projektet Medborgarpaneler att ta fram direktiv för 
hur Sundsvalls kommun ska arbeta med projektet. 
 
Projektet pågår t o m 2010-04-30 och syftet är bl.a. att pröva om 
metoden upplevs som användbar för förtroendevalda för att få ett bättre 
beslutsunderlag där medborgarnas värderingar i olika frågor utgör en 
del. 
 
Enligt Sundsvalls kommuns projektmodell är det styrgruppen som har 
ansvar för framtagande av projektdirektiv, medan kommunstyrelsen 
beslutar om projektdirektivet och eventuells ändringar av detsamma. 
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Kommunstyrelsekontoret föreslår dock att styrgruppen presenterar 
delprojektuppföljningen våren 2009 för samordningsutskottet som 
avgör den fortsatta hanteringen. Till denna presentation bör även 
demokratiberedningen inbjudas. Slutredovisningen våren 2010 lämnas 
till kommunstyrelsen för beslut om fortsatt hantering. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kostnaderna för 2008 ryms inom 
kommunstyrelsens ekonomiska ram, att kostnaden för 2009 belastar 
kompletteringsbudgeten och att kostnaden för 2010 ingår i MRP 2010. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 289 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-23 
• Projektdirektiv för medborgarpanel 2008-06-02 

 
– – – – 
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Dnr 506/07  214 
 

§ 492 Antagande av detaljplan för ett 
handelsområde i östra Birsta, mellan E4 och 
ICA Maxi, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen och att särskild sammanställning för 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) offentliggörs. 

Bakgrund 
Utbyggnaden av Birsta fortsätter. I det förslag till fördjupad översikts-
plan som nyligen varit på samråd så planeras Birsta växa till ca 300 000 
m² inom några år. En del i den utbyggnaden från nuvarande ca 210 000 
m² är detta planområde. 
 
För att göra östra Birsta mer tillgängligt med kollektivtrafik så planeras 
en bussgata mellan östra och västra Birsta. Bussgatan regleras bland 
annat i denna detaljplan. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) och Habib Effati (  ) återkommer i ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Erland Solander (M), Lars Persson (FP) och Hans Brynielsson (KD) 
yrkar att planbestämmelserna ändras så att T2 d.v.s. ”endast buss i 
linjetrafik, räddningstjänst samt gång, moped- och cykeltrafik” stryks. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Erland 
Solander m fl yrkande och dels Leif Nilssons yrkande. Hon ställer 
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samordningsutskottets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M), Erland Solander (M), Lars 
Persson (FP) och Hans Brynielsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-09-09, § 296 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-08-27 § 222 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-08-06 och 2008-08-14 
• Detaljplan för ett handelsområde i östra Birsta mellan E4 och ICA 

Maxi, 2008-08-05 
 
– – – – 
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Dnr 506/07  214 
 

§ 493 Exploateringsavtal avseende handelsområde 
i östra Birsta mellan E4 och ICA Maxi, Ljusta 
2:1, 2:13, 3:14 och 3:15 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal med markägaren/ 

exploatören GS Plast AB (556579-3147)/NCC Property 
Development AB; 

  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal; 
  
att exploateringsbidraget på 6,15 mkr budgeteras som ett 

investeringsbidrag och att 6,15 mkr budgeteras som en 
investeringsutgift i stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 
2008; 

  
att i arbetet med MRP 2010 beakta att medel för årligt skötsel, drift 

och underhåll av de allmänna platserna samt för vinterväg-
hållning av bussgata tillförs fastighetsnämnden. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal 
med markägaren/exploatören GS Plast AB (556579-3147)/NCC 
Property Development AB. 
 
Marken inom området ägs av GS Plast AB (lagfaren ägare till Ljusta 
2:13, samt ägare enligt köpeavtal till Ljusta 2:1, 3:14 och 3:15) fram till 
dess att detaljplanen vinner laga kraft, då går NCC Property 
Development in som ny ägare. 
 
Som grund för exploateringen ska gälla förslag till detaljplan för 
Handelsområde i Östra Birsta mellan E4 och ICA Maxi, Ljusta 2:1, 
2:13, 3:14 och 3:15. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till  
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handelsetablering om 35 000 m2, samt en bussgata med gång- och 
cykelstråk inom området. 
 
Inom exploateringsområdet svarar kommunen för investering i de 
allmänna platserna, samt utför och bekostar trafiksystem för 
kollektivtrafik och tillhörande gång- och cykelvägar. Kostnaderna 
beräknas uppgå till 10,3 mkr och är sedan tidigare finansierade i 
investeringsbudget. 
 
Exploatören erlägger ett exploateringsbidrag på ca 6,15 mkr. 
Kommunen erlägger 1,0 mkr som bidrag till exploatören för 
anläggningar som exploatören utför på kvartersmark och som delvis 
kommer att utnyttjas av kollektivtrafikanläggningen. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) återkommer i ärendet till kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-09-09 § 297 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-08-27 § 223 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. exploateringsavtal med 

bilagor 2008-07-04 
 
– – – – 
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Dnr 241/08  100 
 

§ 494 Sundsvalls kommuns yttrande över 
Länsrättsutredningen (Domstolsverkets 
rapportserie 2008:2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som yttrande för Sundsvalls kommun till Justitiedepartementet 

anta skrivelse i enlighet med bilaga. 

Bakgrund 
Justitiedepartementet har bjudit in Sundsvalls kommun att lämna 
synpunkter på rapporten Länsrättsutredningen. I rapporten föreslås att 
den nuvarande länsrättsorganisationen (länsrätten utgör första instans i 
de allmänna förvaltningsdomstolarna) ersätts av tio stycken förvalt-
ningsrätter för att domstolsorganisationen på så sätt ska kunna leva upp 
till kraven på ett effektivt framtida förvaltningsdömande i självbärande 
enheter. Det viktigaste motivet till en reform av länsrättsorganisationen 
anges vara att höja kvaliteten i förvaltningsdomstolarna. För Sundsvalls 
del innebär föreslaget att en helt ny domstol inrättas i Sundsvall be-
nämnd Förvaltningsrätten i Sundsvall med 48,75 årsarbetskrafter. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 429 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. förslag till yttrande 

2008-08-13 
 
– – – – 
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Dnr 257/08  019 
 

§ 495 Remiss - förslag till reviderat regionalt 
tillväxtprogram, RTP, för Västernorrland 
2008-2010 med perspektiv på 2013 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till remissyttrande. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har i skrivelse inkommen 2008-05-30 inbjudit Sundsvalls 
kommun till deltagande i remissarbete gällande den pågående 
revideringen av länets regionala tillväxtprogram (RTP). 
 
RTP syftar till att samordna insatser inom områden där sektorssam-
verkan bidrar till att utveckla hållbara lokala arbetsmarknadsregioner 
utifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Grundtanken är att man genom 
att skapa en brett överenskommen samverkansform bör kunna uppnå 
bättre resultat än om varje aktör agerar separat. Lilla Partnerskapet 
(RTP:s styrgrupp) har mot bakgrund av bl.a. erfarenheter från program-
genomförandet och kompletterande nationella riktlinjer beslutat att en 
revidering av RTP ska ske. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 440 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. förslag till yttrande 

2008-08-25 
• Remiss av förslag till reviderat regionalt tillväxtprogram, RTP, för 

Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013, Länsstyrelsen 
Västernorrland 2008-05-26 

 
– – – – 
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Dnr 142/08  030 
 

§ 496 Svar på motion (m) om införande av 
periodkort för månadsresor inom Sundsvalls 
kommun, samt att periodkort för länsresor 
införs på prov för studenter vid 
Mittuniversitetet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen eftersom kommunen inte har beslutsrätt i dessa 

frågor; och 
  
att överlämna ärendet till Länstrafikens styrelse för beslut enligt 

§ 18 konsortialavtalet. 

Bakgrund 
En motion har inkommit från moderaterna till kommunfullmäktige. 
Enligt motionen bör månadskort eller ett så kallat periodkort införas 
som komplement till nuvarande busskort. Motionen innehåller 
dessutom ett förslag på periodkort för studenter som ska gälla på 
länsnivå. 
 
Frågor rörande den kollektiva trafiken och övriga samhällsbetalda resor 
i Västernorrlands län regleras i gällande konsortialavtal från den 1 
januari 2003. I 18 § konsortialavtalet framgår att Länstrafiken beslutar 
om vilka taxor som ska gälla i linjetrafiken, skärgårdstrafiken och 
kompletteringstrafiken. Ägare kan mot ekonomisk reglering överens-
komma med Länstrafiken om avvikande taxa. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-06-17 § 279 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-04-10 
• Motion (m) om inför ”periodkort” för månadsresor inom 

Sundsvalls kommun 2008-03-05 
 
– – – – 
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Dnr 532/06  030 
 

§ 497 Svar på motion (c) om mobila fritidsgårdar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska inrätta ett 
projekt med en mobil ”fritidsgårdsbuss” som besöker olika platser i 
kommunen. Kultur- och fritidsnämnden har berett motionen, och har 
kommit fram till att föreslaget innebär en verksamhet som blir mycket 
dyr per besökare räknat. Kommunstyrelsekontoret gör samma bedöm-
ning som kultur- och fritidsnämnden, och föreslår att motionen avslås. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) och Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold 
Hellgren m fl yrkande och dels samordningsutskottets förslag. Hon 
ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samordningsutskottets förslag. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M) och 
Erland Solander (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-06-17 § 280 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-22 
• Motion (c) om mobila fritidsgårdar 2006-12-05 
 
– – – – 
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Dnr 184/08  030 
 

§ 498 Svar på motion (sd) om åtgärder mot 
drogsamhället 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit: 
 

att kommun snarast säkerställer resurser för att utbilda skolans 
personal att få så pass mycket kunskap att inget drogande barn 
eller ungdom omärkt skall passera skolans uppmärksamhet. 
 
att kommunen när skolans personal har nått tillräcklig kunskap i 
sin tur utbildar de föräldrar som så önskar.  

 
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i att det är angeläget att 
kraftfullt arbeta drogförebyggande bland ungdomar, men anser att det 
arbetet redan pågår bland annat genom FATI, förebyggande arbete 
tidiga insatser, i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för arbete, 
vuxenutbildning och integration. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och 
Habib Effati (  ) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold 
Hellgren m fl yrkande och dels Leif Nilssons yrkande. Hon ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samordningsutskottets förslag. 
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Reservation 
Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M), Erland 
Solander (M), Lars Persson (FP) och Habib Effati (  ) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-06-17 § 281 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-05-28 § 59 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2008-05-15 
• Motion (sd) om åtgärder mot drogsamhället 2008-03-31 

 
– – – – 
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Dnr 185/08  030 
 

§ 499 Svar på motion (sd) om stopp för 
mångkulturella lovdagar i skolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit: 
 

att anta ett principbeslut om att kommunen under inga 
omständigheter inom kommunens verksamhet inför eller tillåter 
lovdagar annat än traditionellt svenska. 
 
att kommunen river upp eventuella tidigare beslut om införande av 
mångkulturella lovdagar.  

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avstyrks eftersom 
den strider mot skolans uppdrag. Ärendet har beretts i samråd med 
kommunens mångfaldssamordnare. 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar avslag till motionen.  
 
Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut och detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-06-17 § 282 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-05-28 § 58 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2008-04-30 
• Motion (sd) om stopp för mångkulturella lovdagar i skolan  

2008-03-31 
 
– – – – 
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Dnr 186/08  030 
 

§ 500 Svar på motion (sd) om stopp för industriellt 
framställda transfetter i maten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna, via Johnny Skalin, har 2008-03-31 lämnat en 
motion med yrkandet att de livsmedel som Sundsvalls kommun köper 
in och serverar ska innehålla ett minimum av industriellt framställda 
transfetter. Om det inte är möjligt bör Sundsvalls kommun istället följa 
den danska linjen om transfetter, som medger maximalt 2 % transfetter 
av det totala fettinnehållet. 
 
Kommunfullmäktige tog den 31 oktober 2005 (§ 512) beslut om en 
måltidspolicy för hela kommunen. I måltidspolicyn står att närings-
beräknade måltider som uppfyller Livsmedelsverkets krav och riktlinjer 
för olika målgrupper skall serveras. Livsmedelsverkets råd är mycket 
gediget underbyggda och kommunens mål är att följa riktlinjerna. 
 
Livsmedelsverkets kostundersökningar visar att den svenska kosten inte 
innehåller några stora mängder transfetter (ca 2 g/dag) och anser därför 
inte att något förbud behövs. Därför föreslår kommunstyrelsekontoret 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 290 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-02 
• Motion (sd) om stopp för industriellt framställda transfetter i maten 

2008-03-31 
 
– – – – 
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Dnr 476/07  030 
 

§ 501 Svar på enskild motion (m) om nytt regelverk 
för uteservering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I oktober 2007 lämnande Per Wahlberg (m) in ifrågavarande motion i 
vilken yrkas att kommunfullmäktige beslutar om att göra en översyn av 
regelverket för uteserveringar i Sundsvall samt att införa en enhetlig 
och rättvis taxenivå för mark och parkeringsytor ianspråktagna för 
uteserveringar sommartid. 
 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat motionen till stadsbyggnads-
nämnden för yttrande. Vid sammanträde den 18 juni 2008 § 159 har 
stadsbyggnadsnämnden behandlat motionen jämte stadsbyggnads-
kontorets skrivelse i ärendet och därvid ansett motionen besvarad med 
anledning av att stadsbyggnadsnämnden fattat beslut i ärendet i enlighet 
med motionärens yrkande. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag om 
avslag till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Magnus 
Sjödin m fl yrkande och dels Leif Nilssons yrkande. Hon ställer 
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Leif Nilssons yrkande om avslag till motionen. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M), Erland Solander (M), Reinhold 
Hellgren (C) och Lars Persson (FP) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 291 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-06-18 § 159 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-06-11 
• Enskild motion (m) om nytt regelverk för uteservering 2007-10-23 

 
– – – – 
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Dnr 481/07  030 
 

§ 502 Svar på motion (c) om tillgängliga lekplatser 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i en motion att alla kommunens lekplatser ska 
göras tillgängliga för rörelsehindrade. Fastighetsnämnden har berett 
motionen, och berättar att man under 2008 startar en inventering av 
lekplatser och parker vilken kommer att ligga till grund för förbätt-
ringar i framtiden. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen bifalles, eftersom 
förslagen väl överensstämmer med intentionerna i Stadsvisionen. 
Fastighetsnämndens planerade åtgärder innebär att förslagen är på god 
väg att genomföras. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 292 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-16 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-12-20 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-11-26 
• Motion (c) om tillgängliga lekplatser 2007-10-29 

 
– – – – 
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Dnr 478/07  030 
 

§ 503 Svar på enskild motion (c) om ansvar för 
hemtransport eller logi av ungdomar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet yrkar i en motion  
• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheter att debitera ansvariga föräldrar för de kostnader 
socialtjänsten har för hemtransport eller tillfällig logi av deras 
minderåriga ungdomar 

• samt att denna nyordning deklareras för övriga kommuner i Sverige  
 
Bakgrunden till motionen är att det ibland händer att de ungdomar som 
vistas i kommunen, under exempelvis Gatufesten, får i sig för mycket 
alkohol och måste transporteras hem. Då inte hemtransport sker genom 
föräldrarnas försorg får ofta kommunens socialtjänst svara för tran-
sporten. Det kan ibland bli fråga om långa resor då ungdomarna 
kommer från andra kommuner. Sådana transporter tar resurser från 
socialtjänstens budget. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 293 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-18 
• Socialnämndens protokoll 2008-02-20 § 28 
• Socialtjänstens skrivelse 2008-01-30 
• Enskild motion (c) om ansvar för hemtransport eller logi av 

ungdomar 2007-09-24 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-09-15 35 
 

 
Dnr 105/05  030 
 

§ 504 Svar på enskild motion (kd) om ”Använd 
klarspråk” – redogörelse för motionens 
handläggning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utan eget förslag hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges 

sammanträde. 

Bakgrund 
Bertil Hörnqvist (kd) har i motionen Använd Klarspråk föreslagit att 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om att ett språkvårdsprojekt, 
liknande det i Norrköping, startas i Sundsvalls kommun. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslog, i en skrivelse daterad den 14 maj 
2008, att motionen skulle avslås med hänvisning till att demokrati-
beredningen föreslagit att kommunstyrelsen skulle få ett uppdrag att ta 
fram en förstudie om Språkregler för Sundsvalls kommun. Detta upp-
drag ligger i linjer med motionens intentioner, men eftersom det inte är 
säkert att kommunens språkarbete utformas på samma sätt som i Norr-
köping föreslogs att motionen skulle avslås. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kommun-
styrelsekontoret med motiveringen att en redogörelse för hur ärendet 
handlagts ska lämnas. 

Överläggning 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet återkommer i 
ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-08-26 § 294 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-29 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02 § 461 
• Enskild motion (kd) om ”Använd klarspråk” 2005-03-02 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-09-15 36 
 

 
 
Dnr 212/08  030 
 

§ 505 Svar på motion (fp) om Öppna alternativet 
om teaterkvarteret igen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna önskar att kommunen parallellt med pågående 
arbete för att skapa en teater intill Kulturmagasinet arbetar fram en 
lösning i befintliga teaterlokaler. Partiet föreslår därför kommunfull-
äktige besluta att kommunen åter öppnar alternativet om att lösa 
teaterns arbetsmiljöproblem på befintlig plats, och att detta alternativ 
prioriteras. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) och Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Reinhold Hellgren (C) och Martin Johansson (S) yrkar avslag till 
motionen. 
 
Hans Brynielsson (KD) återkommer i ärendet till kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Persson m fl yrkande om bifall till motionen och dels Reinhold 
Hellgren m fl yrkande om avslag till motionen. Hon ställer proposition 
på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Reinhold Hellgren m fl yrkande om avslag till motionen. 

Reservation 
Lars Persson (FP), Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M) och Erland 
Solander (M) reserverar sig mot beslutet. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 437 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-19 
• Motion (fp) om Öppna alternativet om teaterkvarteret igen  

2008-04-28 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-09-15 38 
 

 
 
Dnr 475/07  030 
 

§ 506 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om att 
införa kommunalt vårdnadsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Allians för Sundsvall föreslår i en gemensam motion att vårdnads-
bidrag, i enlighet med regeringens förslag, införs från och med den 1 
januari 2009. 

Överläggning 
Martin Johansson (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag om avslag 
till motionen. 
 
Magnus Sjödin (M), Reinhold Hellgren (C), Hans Brynielsson (KD), 
Lars Persson (FP) och Habib Effati (  ) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Magnus 
Sjödin m fl yrkande och dels Martin Johanssons yrkande. Hon ställer 
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Martin Johanssons yrkande om avslag till motionen. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M), Erland Solander (M), Reinhold 
Hellgren (C), Hans Brynielsson (KD), Lars Persson (FP) och Habib 
Effati (  ) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-09-02 § 438 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-16 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-05-28 § 60 
• Motion (m), (fp), (c) och (kd) om att införa kommunalt 

vårdnadsbidrag 2007-10-25 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 183/08  030 
 

§ 507 Svar på motion (S), (V) och (MP) Öka 
tryggheten i stadskärnan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen 

uppdra till kommunstyrelsekontoret att utreda kommunens 
trygghetsskapande arbete. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har i en gemensam 
gruppmotion påtalat behovet av ett kraftfullt politiskt initiativ till sam-
ordnande aktiviteter för en ökad trygghet i stadskärnan. 
 
Trygghet är ett av de kännetecken som fastställts i den lokala regerings-
förklaringen för kommunen 2006-2010. I kommunen pågår flera aktivi-
teter för att öka tryggheten, förebygga olyckor och minska brottslig-
heten. 
 
Idag saknas en tillräcklig samordning av dessa aktörer och aktiviteter 
inom kommunorganisationen. En målmedveten systematisk sam-
ordning kan öka upplevelsen av att Sundsvalls stadskärna är en trygg 
miljö. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C), Habib Effati (  ) och Leif Nilsson (S) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns ett förslag till beslut och detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-09-09 § 298 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-25 
• Motion (S), (V) och (MP) Öka tryggheten i stadskärnan  

2008-03-31 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 141/08  030 
 

§ 508 Svar på motion (FP) om dyslexiutredningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Folkpartiet föreslår i en motion att kommunen på eget initiativ, i egen 
regi eller genom tjänsteköp, skyndsamt beslutar genomföra dyslexi-
utredningar. Bakgrunden till motionen är att många barn står i kö under 
lång tid för utredning hos landstinget. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) och Erland Solander (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkar att ärendet 
bordläggs. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Persson m fl yrkande om bifall till motionen och dels Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets yrkande om bordläggning. 
Hon ställer proposition på det formella yrkandet, ska ärendet avgöras 
idag eller inte, och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-09-09 § 299 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-16 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-04-29 § 45 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-04-09 
• Motion (FP) om dyslexiutredningar 2008-03-05 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 9/08  002 
 

§ 509 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 10 juni och 2 september 2008; samt 
 
Samordningsutskottet den 17 juni, 26 augusti och 9 september 
2008. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 10/08  002 

§ 510 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut under perioden 29 maj till 

den 3 juli 2008 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av 
kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 11/08  002 
 

§ 511 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut om pension som fattats 

under perioden 1 maj till den 1 juli 2008, nr 6-9 med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 12/08  002 
 

§ 512 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut som fattats under tiden 5 

juni till 14 juli 2008: 

• Bauhaus AB, Bolagets butik på Gesällvägen i Birsta, 
Sundsvalls kommun (Ks dnr 225/08  308) 

• Clas Ohlsson, bolagets butik på Gesällvägen i Birsta, 
Sundsvalls kommun (Ks dnr 224/08  308) 

• Mitthem AB, entréer till kontorsbyggnad på Södra 
Järnvägsgatan 31, Sundsvalls kommun 
(Ks dnr 265/08 308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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Dnr 14/08  002 
 

§ 513 Delegationsbeslut 4-6 – Angående ändring 
och komplettering av attestanter för 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-05-09 

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

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 162/08  100 
 

§ 514 Delegationsbeslut – Ersättningssystem i 
samverkan – hantering av kommunens 
kostnader i samband med naturkatastrofer 
m.m. Ds 2007:51 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-06-17 

fattats av kommunstyrelsens ordförande. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Dnr 199/08  451 
 

§ 515 Delegationsbeslut – Yttrande över ansökan 
om auktorisation som bilskrotare, Nya 
Svartviks Bildemontering AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-06-18 

fattats av kommunjuristen. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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Dnr 282/08  060 
 

§ 516 Delegationsbeslut – Ansökan om bidrag till 
RFSL Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-06-24 

fattats av kommunens folkhälsosamordnare. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Dnr 6/08  006 
 

§ 517 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 

• Presidiekonferensens protokoll den 9 juni 2008 

REGIONALA TILLVÄXTPROGRAMMET 
• Nyhetsbrev nr 1/08 för det Regionala Tillväxtprogrammet i 

Västernorrland (Utdelas till ledamöterna) 

REGERINGSKANSLIET, Finansdepartementet 
• Broschyr om sammanfattningen av regeringens skrivelse 

2007/08:102 på ”Utvecklingen inom den kommunala sektorn” 
(Utdelas till ledamöterna) 

JUSTITIEKANSLERN 
• Beslut den 25 juni 2008 om klagomål mot en kommuns rutiner för 

besökare till kommunhuset (Ks dnr 68/08 108) 

LÄNSSTYRELSEN 
• Angående förordnande som vigselförrättare (Ks dnr 283/08  112) 

KONKURRENSVERKET 
• Beslut 2008-08-27 om Sundsvalls kommuns köp av avfallstjänster 

(Ks dnr 200/08  450) 

PA-INFO 
• Nya regler i sjukförsäkringen från 1 juli 2008 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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FASTIGHETSNÄMNDEN 
• Protokoll den 17 juni 2008, § 55 om kommentarer till yttrande 

beträffande revisionsrapporten ”Uppföljning av gator och vägar 
inklusive bedömning av redovisningsprinciperna” 
(Ks dnr 409/07  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 08:40 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad 

återgång i arbete 
• Cirkulär 08:42 Överföring av den offentliga kontrollen av 

djurskyddet 
• Cirkulär 08:43 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. med OFR:s förbundsområde Hälso- och 
sjukvård 

• Cirkulär 08:44 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 43 angående avsked 
av larmoperatör som blockerat trygghetslarm 

• Cirkulär 08:45 Förtroendevalda arbetsmiljöansvar i kommuner, 
landsting och regioner 

• Cirkulär 08:46 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2008-2009 
• Cirkulär 08:47 Timbelopp för LASS år 2009 
• Cirkulär 08:48 Ledighet med vårdnadsbidrag 
• Cirkulär 08:49 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av 

sjukdom prova annat arbete 
• Cirkulär 08:50 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95 
• Cirkulär 08:51 Kommunalt vårdnadsbidrag. EG-rättens betydelse 

för handläggning m.m. 
• Cirkulär 08:52 Information om arbetskostnadsindex 
• Cirkulär 08:54 Program för ”Hållbar Jämställdhet” 
• Cirkulär 08:56 Meddelande om förbud mot kopiering med stöd av 

Skolkopieringsavtalet 
• Cirkulär 08:58 Ändring av AGS-KL 
• Cirkulär 08:60 Information om bedömningskriterier och förstärkt 

tillsyn gällandes kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld 

• Cirkulär 08:61 Nya regler om kommuners medverkan i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

• Cirkulär 08:62 Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar 
• Cirkulär 08:64 Ändrade regler för överklagande av beslut av 

Arbetsmiljöverket m.m. 
• Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting om en rehabiliteringsgaranti 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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• Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting om åtgärder för att vidareutveckla företagshälsovården 
• Kommunalekonomisk utjämning – uppdaterad skrift 
• Förbundsavgift år 2009 till Sveriges Kommuner och Landsting 
• Inbjudan till konferens om ”Hälsa, arbete och välfärd” den 18 

september 2008 i Stockholm 
• Inbjudan till konferensen ”One small step” den 15-17 september 

2008 i Odense, Danmark 
• Inbjudan till fyra remisskonferenser om förslag till revidering av 

plan- och bygglagen – september – oktober 2008 på följande datum 
och platser: 
o 5 september 2008 i Stockholm 
o 8 september 2008 i Göteborg 
o 30 september 2008 i Malmö 
o 2 oktober 2008 i Umeå 

• Inbjudan till konferensen ”Klimatanpassning i den fysiska 
planeringen – Strategisk planering” den 14 och 30 oktober 2008 

• Inbjudan till konferensen ”Manlighet, våld och förebyggande 
jämställdhetsarbete” den 17 september 2008 i Stockholm 

KOM RÄTT (Sveriges kommuner och landsting) 
• Inbjudan till grundkurs i ”Upphovsrätt” den 23 september 2008 i 

Stockholm 
• Inbjudan till grundkurs i ”Offentlig upphandling” den 6-8 oktober 

2008 i Lidingö 

KOMMUNAKUTEN AB 
• Inbjudan till kursen ”Rätt beslut vid upphandling i konkurrens” 

den 17 september 2008 i Stockholm 
• Inbjudan till kursen ”Kommunal juridik för tjänstemän och 

förtroendevalda” den 2 oktober 2008 i Stockholm 
• Inbjudan till kursen ”Konsekvenser av SYSAV-domarna – vad gör 

vi nu?” den 6 oktober 2008 i Stockholm Inbjudan till seminarium 
om ”Juridik för kommunägda företag” den 14-15 oktober 2008 i 
Sigtuna 

• Inbjudan till kursen ”Offentlighet och sekretess” den 15 oktober 
2008 i Stockholm 

• Inbjudan till två seminariedagar i ”Juridik för kommunägda 
företag” den 14-15 oktober 2008 i Sigtuna 

• Inbjudan till seminarium om ”Ny start för konkurrensutsättning 
och ökad marknadsanvändning” den 21-22 oktober 2008 i 
Stockholm 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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• Inbjudan till kursen ”Kommunal juridik för tjänstemän och 

förtroendevalda” den 2 oktober 2008 i Stockholm 

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND 
• Protokollsutdrag 2008-04-03, § 18: Information om kommunernas 

avgift till Kommunförbundet Västernorrland för 2009 

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN, LIVSMEDELSVERKET, 
RÄDDNINGSVERKET OCH SOCIALSTYRELSEN 
• Inbjudan till konferensen ”Vad kan Sverige lära från kriser 

utomlands?” den 3 september 2008 i Stockholm 

REGION GÄVLEBORG OCH KOMMUNFÖRBUNDET 
VÄSTERNORRLAND 

• Inbjudan till kursen ”Personalhandlingar – offentlighet, sekretess 
och dokumenthantering i kommun och landsting” den 22 oktober 
2008 i Sundsvall 

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS, KOMREV 
• Inbjudan till utbildningen ”Stiftelsekunskap – vi börjar från 

början” den 
o 16 september 2008 i Stockholm och 
o 30 oktober 2008 i Linköping 

• Inbjudan till utbildningen ”Juridisk översiktsutbildning för 
anställda och förtroendevalda” den  
o 30 september till 1 oktober 2008 i Stockholm 
o 2 – 3 december 2008 i Göteborg 

MIGRATIONSVERKET 
• Sänkt prognos över antalet asylsökande men oförändrat behov av 

introduktionsplatser i kommuner 

C J U SVANTESSON´S ENTREPRENAD AB 
• Införskaffning av en transportabel fabrik – montering på en dag. 

För mer information, se länken www.bentonit.se 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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