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Tid Kl. 14.00 – 16.50 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande  
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Peder Björk (S) 
 Martin Johansson (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Habib Effati (  )   
 Kim G Ottosson (V) §§ 628-630  
 Ingrid Möller (MP)   
 Magnus Sjödin (M)   
 Erland Solander (M) ersättare för Andreas Nelvig (M) 
 Eva Lohman (M)   
 Lars Persson (FP)   
 Reinhold Hellgren (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
    
Ersättare Bodil Hansson (S)   
 Christina Nordenö (S) §§ 628-631  
 Lena Sjöberg (S) §§ 628-631  
 Claes Stockhaus (V) ersättare för Kim G Ottosson §§ 631-636, 647 
 Annicka Burman (V) ersättare för Kim G Ottosson §§ 637-655 
 Sverker Ottosson (MP)   
 Lars Hillerström (MP)   
 Sven Bredberg (M)   
 Mats Mehlin (C)   
 Lars Holmgren (KD)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 628-631, 641 
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Johan Forssell kommunsekreterare  
 Christel Öhgren sekreterare  
 Elisabet Lassen ordförande Efokus AB § 628 
 Tord Fjällström vd Efokus AB § 628 
 Lennart Andersson utvecklingschef § 647 
 Gunn Tjernblom ekonom §§ 636-637 
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Protokollet omfattar §§ 628 – 655 
Det noteras att § 647 behandlades efter § 631 och att § 641 behandlas 
efter § 646. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-03-16 2009-03-18 2009-03-19 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontorets kansli 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2009-04-09  Christel Öhgren 
 
 

http://www.sundsvall.se/�
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin 
med Eva Lohman som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 1/09  105 
 

§ 628 Presentation av Efokus AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har ordföranden Elisabet Lassen och verkstäl-
lande direktören Tord Fjällström i Efokus AB bjudits in för att lämna 
information om bolaget. 

Överläggning 
Elisabet Lassen inleder med att berätta om företaget Efokus AB, dess 
vision, finansiering och bokslut, samt dess styrelse. Därefter överlämn-
ar hon till Tord Fjällström som berättar om Efokus verksamheter och 
projekt. 
 
Elisabet Lassen och Tord Fjällström svarar på frågor från ledamöterna. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
– – – – 
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Dnr 41/09  105 
 

§ 629 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Rekrytering av socialdirektör 
• Nytt personalsystem är under upphandling 
• Personalenkäten är utskickad till anställda inom kommunen 
• E4 Sundsvall/E14, Björneborgsgatan 
• Mätning av hur vi svarar på inkommen e-post – svarstid och 

kvalitet 
 
– – – – 
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Dnr 121/09  860 
 

§ 630 Nybyggnad av kultur- och teaterhus 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen av genomförd arkitekttävling för 

kultur- och teaterhus, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram systemhandlingar, 

kalkyler och andra utredningar som krävs som underlag för att 
kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till byggande av 
kultur- och teaterhus, 

  
att kostnader för systemhandlingar, kalkyler och andra utredningar 

på ca 4 miljoner kronor finansieras inom ramen för avsatta 
investeringsmedel för kultur- och teaterhus 2010 i mål och 
resursplan 2009-2011, 

  
att att parkeringssituationen ska vara löst avseende det aktuella 

planområdet samtidigt med färdigt förslag till kulturhus, 
  
att en fullständig beräkning görs av de kostnader som försvinner i 

nuvarande lokaler i och med byggande av nytt kulturhus, och 
  
att arbetet med att söka medfinansiärer till kulturhuset ska bedrivas 

parallellt med framtagandet av färdigt förslag till kulturhus. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2004 § 252 att genomföra 
projektet Nya scenhuset (detta gällde ett teaterhus intill den nuvarande 
teatern). Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2005 § 487 
att avbryta projektet eftersom höga halter av diesel eller brännolja 
hittats på tomten för det planerade bygget. Vid samma fullmäktigemöte 
§ 488 uppdrogs åt fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
att utreda en långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler. 
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Detta har mynnat ut i den arkitekttävling för nytt kultur- och teaterhus 
som genomfördes februari – november 2008. Huset är en självständig 
del i ett större projekt som också omfattar nybyggnad för handel och 
bostäder på Navet/Fisktorget och ny E4/Stadsboulevard. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar, med bifall av Lars Persson (FP) och Hans 
Brynielsson (KD), bifall till första att-satsen och avslag till resterande 
att-satser. 
 
Habib Effati (  ) återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Magnus 
Sjödin m fl yrkande och dels finansutskottets förslag. Hon ställer 
proposition på varje att-sats för sig och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, 
nämligen Magnus Sjödin, Eva Lohman och Erland Solander samt Lars 
Persson (FP) och Hans Brynielsson (KD). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-02-24 § 553 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-09 

 
– – – – 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-03-16 8 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
Dnr 121/09  860 
 

§ 631 Samverkansavtal om exploatering för handel 
och bostäder på Fisktorget/Navet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och 

Steen & Ström Sverige AB, organisationsnummer 556388-2827, 
om detaljplanearbete och samarbete i övrigt inför exploatering 
för handel och bostäder på Fisktorget/Navet, samt 

  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att skriva under 

samverkansavtalet. 

Bakgrund 
I december 2007 tecknades ett samverkansavtal mellan kommunen och 
fastighetsbolaget Steen & Ström Sverige AB som omfattade både 
byggande av kultur- och teaterhus och exploatering för handel och 
bostäder på Fisktorget/Navet. Eftersom tiden för avtalet gick ut 
2008-12-31 och den del av avtalet som rör kultur- och teaterhus inte 
kan genomföras p.g.a. lagen om offentlig upphandling har parterna 
tagit fram ett nytt förslag till avtal. Syftet är att skapa förutsättningar för 
detaljplanearbete och samarbete i övrigt med inriktning mot markför-
säljning vid Fisktorget/Navet som ska regleras i kommande exploa-
terings- och överlåtelseavtal senast 2010-06-30. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar, med bifall av Lars Persson (FP) och Hans 
Brynielsson (KD), avslag på finansutskottets förslag. 
 
Reinhold Hellgren (C) yrkar, med bifall av Martin Johansson (S), bifall 
till finansutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Magnus 
Sjödin m fl yrkande om avslag och dels Reinhold Hellgren m fl 
yrkande. Hon ställer proposition på yrkandena och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, 
nämligen Magnus Sjödin, Eva Lohman och Erland Solander samt Lars 
Persson (FP) och Hans Brynielsson (KD). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-03-10 § 565 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-26 
• Förslag till samverkansavtal mellan Steen & Ström Sverige AB och 

Sundsvalls kommun 
 
– – – – 
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Dnr 306/08  003 
 

§ 632 Reseregler för Sundsvalls kommunkoncern 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva tidigare beslut om resepolicy för Sundsvalls kommun, 
  
att fastställa utredningens förslag till reseregler för kommun-

koncernens verksamheter, 
  
att resereglerna även omfattar förtroendevalda vid resor betalda av 

Sundsvalls kommun, med undantag för resor till och från 
sammanträden när reseersättningen utgår enligt arvodes-
reglementet, samt 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2009 låta utreda frågan om 

miljö- och hälsoanpassning av anställdas resor till och från 
arbetet. 

Bakgrund 
Samordningsutskottet beslutade 2008-09-23, § 302 att godkänna 
miljökontorets förslag till direktiv till utredning om ny resepolicy som 
ska vara ett styrande instrument för ett mer kostnadseffektivt, miljö- 
och klimatanpassat och säkert resande. Miljökontoret har samordnat 
utredningen som har skett i samråd med kommunkoncernens 
förvaltningar och bolag. 
 
Utredningen föreslår regler för hur möten ska organiseras och hur resor 
bör ske. De nya resereglerna innebär i sak inget nytt för anställda och 
organisation jämfört med tidigare resepolicy men är utformade på ett 
tydligare sätt och syftar till att förenkla såväl val av resor som uppfölj-
ning. Resereglerna kommer att styra mot miljö- och klimatanpassade 
resval, kostnadseffektiva resor och bättre samnyttjande av fordon m.m. 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-02 § 363 
• Miljökontorets skrivelse 2009-01-15 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-09-23 § 302 

 
– – – – 
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Dnr 60/09  535 
 

§ 633 Utökad busstrafik och utlösande av optioner 
i kollektivtrafikavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utlösa optionerna i gällande trafikavtal för objekt O14/O15 

Stadsbussarna, trafikavtal objekt O17 Njurundatrafiken och 
trafikavtal O18 Matforstrafiken i enlighet med förslaget, 

  
att godkänna utlösande av incitament i avtalen O17 

Njurundatrafiken och O18 Matforstrafiken från 1 januari 2008, 
  
att godkänna införande av incitament i avtalet O14/O15 

Stadstrafiken, 
  
att uppdra till kontoren att utreda behov av förstärkt Njurundatrafik 

och kostnader för detta med anledning av förslaget, 
  
att hänskjuta finansieringen genom nivåhöjning av ram till arbetet 

med Mål och resursplanen för 2010, med plan för 2011-2012 
och att kostnaderna, efter beaktande av intäktsökning, inarbetas 
med 10,0 mkr 2010, 7,9 mkr 2011 och 8,5 mkr 2012 
planeringsförutsättningarna för Mål och resursplan 2010-2012, 

  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunstyrelsen 

återkomma för beslut när de avtal som avses slutas/förlängas för 
Sundsvalls kommun finns att tillgå. 

Bakgrund 
Den 31 mars 2008 biföll kommunfullmäktige (§ 327) den motion som 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gemensamt lagt 
med förslag om att redan nu påbörja arbetet inför kommande trafik-
upphandling genom att tillsätta ett utvecklingsprojekt för trafiköversyn. 
En av att-satserna handlade om att uppdra till kommunstyrelsen att se 
över möjligheterna att utöka turtätheten på linje 1-4 med möjlig start 
hösten 2009.  
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Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar, med bifall av Magnus Sjödin (M), Habib 
Effati (  ), Hans Brynielsson (KD) och Lars Persson (FP), avslag till 
finansutskottets förslag med motiveringen att förhandlingarna ska 
hanteras i vanlig ordning. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold 
Hellgrens m fl yrkande och dels Leif Nilssons yrkande. Hon ställer 
proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, 
nämligen Magnus Sjödin, Eva Lohman och Erland Solander samt Hans 
Brynielsson (KD), Habib Effati (  ), Lars Persson (FP) och Reinhold 
Hellgren (C). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-03-10 § 566 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilaga 2009-02-23 

 
– – – – 
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Dnr 126/09  043 
 

§ 634 Årsredovisning 2008 – kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Årsredovisning 2008 – kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens årsredovisning omfattar hushållsavfall, kommun-
styrelsekontoret, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande 
verksamheter samt kommunfullmäktige. 
 
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i den riktning verksamhets-
målen i mål- och resursplanen 2008 angett. Avseende ekonomiskt 
resultat uppvisar hushållsavfall ett överskott på 5,4 mkr, kommunstyr-
elsekontoret ett underskott på 2,0 mkr. Kommunfullmäktige samt 
kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamheter upp-
visar ett överskott på 21,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-03 § 374 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-17 
• Årsredovisning 2008 – Kommunstyrelsen  

 
– – – – 
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Dnr 23/09  043 
 

§ 635 Årsredovisning 2008 – kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa årsredovisningen, 
  
att överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt  
  
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2008. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för 2008. Års-
redovisningen är upprättad enligt bestämmelserna i lagen (1997:614) 
om kommunal redovisning. 
 
Årets resultat uppgår till 33,0 mkr för kommunen och till 22,1 mkr i 
den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar, med bifall av Magnus Sjödin (M), Habib 
Effati (  ), Reinhold Hellgren (C) och Hans Brynielsson (KD), att 
följande text ska läggas till som inledning till indikatorerna i årsredo-
visningen: 
 
För ett antal av de indikatorer som beslutades av kommunfullmäktige 
saknas uppgifter från ansvarig nämnd. Detta beror delvis på att arbetet 
med att utveckla relevanta indikatorer pågår och indikatorerna 
förändras från år till år vilket medfört att mätningar inte gjorts. En 
annan orsak är att vissa uppgifter blir tillgängliga först efter att 
årsredovisningen färdigställts.  
 
Att det saknas uppgifter för ett antal indikatorer är naturligtvis en brist 
som gör det svårare att följa upp kommunfullmäktiges mål. Genom det 
utvecklingsarbete som pågår bör detta förbättras avsevärt nästkom-
mande år. En sådan förbättring är nödvändig för fullmäktiges uppdrag 
att utvärdera och följa upp nämndernas verksamheter. 
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Leif Nilsson (S) yrkar att Lars Perssons textförslag bifogas som en 
protokollsanteckning i stället för att läggas in i årsredovisningen. 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande och att hon kommer att behandla samordningsutskottets 
förslag först och därefter tilläggsyrkandet, vilket kommunstyrelsen 
godkänner. Hon ställer proposition på förslagen och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottet förslag och att 
kommunstyrelsen avslår Lars Persson m fl tilläggsyrkande till förmån 
för Leif Nilssons yrkande om att bifoga texten som en protokolls-
anteckning. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar 
ovanstående text som protokollsanteckning. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, 
nämligen Magnus Sjödin, Eva Lohman och Erland Solander samt Hans 
Brynielsson (KD), Habib Effati (  ), Lars Persson (FP) och Reinhold 
Hellgren (C). 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-03 § 375 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-24 
• Årsredovisning 2008 – Sundsvalls kommun 

 
– – – – 
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Dnr 147/09  042 
 

§ 636 Överföring av nämndernas resultat 2008 
samt investeringsanslag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta / korrigerad 
090318 CÖ 
 
att fastställa resultatöverföring från 2008 enligt kommunstyrelse-

kontorets förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag 
enligt Synnerliga skäl. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-26 med revidering 2008-01-01 
om nya ”Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i 
Sundsvalls kommun”. De nya reglerna innebar att kompletterings-
budgetprocessen uppdelades i flera delar. Överföring av resultat (pkt 7 
Uppföljning i reglerna) redovisas i detta ärende. Kompletteringsbudget 
(pkt 5 Planering i reglerna) kommer att hantera nya anslag som i prin-
cip ska kunna finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges anslag 
för oförutsedda behov. Nämndernas redovisning av planerad använd-
ning av tidigare års överskott alternativt hantering av underskott ska 
numera ingå i Delårsrapporterna (pkt 6 Styrning). 

Överläggning 
Ekonom Gunn Tjernblom föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-03 § 376 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-23 
• Bilagor till skrivelse, delas ut 

 
– – – – 

Borttaget:  beslutar
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Dnr 141/09  040 
 

§ 637 Socialnämndens begäran om finansiering 
2009 av ökade socialbidragskostnader 
(försörjningsstöd) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att socialnämndens begäran hos kommunfullmäktige om 

finansiering i 2009 års MRP av ökade socialbidragskostnader 
överlämnas till beredningen av delårsrapport 1, 

  
att meddela socialnämnden att kommunfullmäktiges 

ställningstagande till nämndens begäran görs i samband med 
kommunfullmäktiges behandling av delårsrapport 1. 

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2008-12-17 § 214 att hos kommunfull-
mäktige begära finansiering av ökade socialbidragskostnader. Enligt 
socialtjänstens prognoser beräknas kostnaderna för försörjningsstödet 
år 2009 uppgå till ca 95 Mkr vilket är 15 Mkr mer än det som nämnden 
avsatt inom sin budgetram. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att socialnämndens begäran över-
lämnas till beredningen av delårsrapport 1 i enlighet med Regler för 
styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun.  

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar, med bifall av Hans Brynielsson (KD) och 
Lars Persson (FP) att det till kommunstyrelsekontorets förslag ska 
fogas följande att-sats: 
att meddela socialnämnden att den finansiering som är aktuell utgår 
från ökningen från 2008 års kostnader för försörjningsstöd.  
 
Reinhold Hellgren (C) menar att socialbidragen inte ska ligga inom 
ramen för socialnämnden utan borde lyftas till en kommungemensam 
post och yrkar på att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att se över 
frågan.  
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Anita Bdioui (S) meddelar att majoriteten återkommer till 
kommunfullmäktige beträffande Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Ordföranden förklarar att det finn ett förslag till beslut, nämligen 
finansutskottets förslag samt två tilläggsyrkanden, dels Magnus Sjödin 
m fl och dels Reinhold Hellgrens och förklarar att hon först ställer 
proposition på finansutskottets förslag och därefter på respektive 
tilläggsyrkande, vilket kommunstyrelsen godkänner. Hon finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag samt avslår de 
båda tilläggsyrkandena 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, 
nämligen Magnus Sjödin, Eva Lohman och Erland Solander samt Hans 
Brynielsson (KD), Habib Effati (  ), Lars Persson (FP) och Reinhold 
Hellgren (C). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-03-10 § 568 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-02 
• Socialnämndens protokoll 2008-12-17 § 214 
• Socialkontorets skrivelse 2008-11-25 

 
– – – – 
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Dnr 116/08  042 
 

§ 638 Intern kontrollplan 2008 för kommun-
styrelsen – återrapportering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av intern kontrollplan 2008 för 

kommunstyrelsen, 
  
att de punkter som inte slutförts överförs till intern kontrollplan 

2009: 
- användares behörighet till verksamhetssystem 
- fakturering (intern och extern) 
- dokumenthanteringsplan 
- kompetensutveckling av medarbetare 
- inventarier 

  
att återrapporteringen delges kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2008-03-10 beslutat om intern kontrollplan för 
2008. Sex processer/rutiner ingick i planen och de har under året varit 
föremål för översyn. 
 
Punkterna på den interna kontrollplanen 2008 har tyvärr i flera fall inte 
prioriterats. Det innebär att fem punkter kvarstår till 2009. Förvaltningen 
bör se över hur arbetet med den interna kontrollplanen ska prioriteras. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-03 § 377 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilagor 2009-02-02 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-03-16 21 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
Dnr 124/09  042 
 

§ 639 Intern kontrollplan 2009 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta föreslagen intern kontrollplan 2009 för kommunstyrelsen,  
  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram rutiner för arbetet 

med intern kontroll. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2003-04-28 beslutat om reglemente för intern 
kontroll. Av reglementet framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
 
För uppföljningen har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande 
följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhets-
område. Som ett led i denna uppföljning ska varje nämnd varje år anta en 
särskild plan. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-03 § 378 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. bilaga 2009-02-02 

 
– – – – 
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Dnr 328/07  040 

§ 640 Uppföljning av den nya arbetsprocessen för 
framtagande av partiernas förslag till mål och 
resursplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdraget i och med denna redovisning har avslutats, 
  
att tidpunkt för kommunfullmäktiges antagande av mål och 

resursplan lämnas oförändrad i förhållande till tidigare, och 
  
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram förslag på en 

2-årig MRP-process. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 12 november 2007 (§ 273) finansutskottet i 
uppdrag att göra en uppföljning av den nya arbetsprocessen för fram-
tagande av partiernas förslag till mål och resursplan, samt utvärdera och 
ge förslag på tidpunkt för kommunfullmäktiges antagande av mål och 
resursplan. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar, med bifall av Hans Brynielsson (KD), Lars 
Persson (FP), Reinhold Hellgren (C) och Habib Effati (  ) att kommun-
fullmäktige ska anta mål och resursplanen under hösten och inte under 
sommaren. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Magnus 
Sjödin m fl yrkande och dels finansutskottets förslag och att hon 
kommer att ställa proposition på varje att-sats för sig, vilket kommun-
styrelsen godkänner. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finansutskottets förslag samt avslår Magnus Sjödin m fl yrkande. 

Reservation 
Mot beslutet beträffande andra att-satsen reserverar sig samtliga 
ledamöter från Moderaterna, nämligen Magnus Sjödin, Eva Lohman 
och Erland Solander samt Hans Brynielsson (KD), Habib Effati (  ), 
Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C). 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-02-24 § 554 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-30 
• Slutrapport – Uppföljning av vårens MRP-arbete, oktober 2008 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12 § 273 
 

– – – – 
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Dnr 96/09  315 
 

§ 641 Kvarteret Lyckan 6 – friköp av parkerings-
platser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till parkeringsköpavtal med KB 

Lyckan 6 (org nr 969687-5658). 

Bakgrund 
KB Lyckan 6 har uppfört en fastighet innehållande en galleria för 
handel i kvarteret Lyckan. Utökningen av handelsvolymen gör, med 
Sundsvalls kommuns parkeringsnorm från 1998, att det krävs 32 p-
platser/1 000 m2 handelsyta. Vid förändringar av verksamheter eller 
vid nyexploateringar har verksamhetsutövaren, i detta fall fastighets-
ägaren, ansvar för att säkerställa att det parkeringsbehov som verk-
samheten ger upphov till säkras. 
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till avtal om friköp av 
50 parkeringsplatser. Avtalet har godkänts av KB Lyckan 6. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-02-10 § 545 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-28 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-03-08 § 85 
• Stadsbyggandskontorets skrivelse 2006-03-15 
• Upprättat förslag till parkeringsköpavtal 
• Bygglov för fastigheten Lyckan 6, 2006-03-16 

 
– – – – 
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Dnr 422/08  045 
 

§ 642 Matfors Folkets Hus – förvärv av fastighet 
och övertagande av lån 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheterna Sköle 1:106, 2:32, 3:116 och 3:92 i 

Matfors från Folkets Husföreningen Enighet Upa (org nr 
789200-1954) för en köpeskilling som motsvarar kommunens 
borgensåtagande vid förvärvet, 

  
att kommunen övertar föreningens lån avseende fastigheterna 

motsvarande borgensåtagandet. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun beslutade 1988 att teckna borgen för ett banklån 
på 6 585 000 kronor. Låntagare var Folkets Hus föreningen Enighet 
Upa och lånet skulle användas för att finansiera en upprustning av 
Folkets Hus i Matfors. Kommunens borgensåtagande uppgår per 
januari 2009 till 5 771 667 kronor. 
 
Föreningen saknar möjlighet att betala lånet, varför Sundsvalls 
kommun som borgensman kommer att bli betalningsskyldig. Den 
lösning som gör att kommunens kostnader begränsas är att kommunen 
övertar fastigheten för en köpesumma motsvarande borgensåtagandet, 
något som finansieras genom övertagande av aktuellt lån. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar, med bifall av Reinhold Hellgren (C), Hans 
Brynielsson (KD) och Habib Effati (  ) avslag på finansutskottets 
förslag. 
 
Martin Johansson (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Ordföranden 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 finansutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-02-24 § 557 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. karta 2009-02-12 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-12 § 598 

 
– – – – 
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Dnr 577/07  105 
 

§ 643 Översyn av regler för representation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att de förslag till regler rörande representation som utarbetats av 

kommunstyrelsekontoret, daterade 2009-02-11, skickas ut på 
remiss till kommunens nämnder och helägda kommunala bolag. 

Bakgrund 
De regler om representation som nu är gällande inom kommunen 
antogs av kommunstyrelsen 1974. Kommunstyrelsekontoret har fått i 
uppdrag att uppdatera och förtydliga dessa regler. 
 
Avsikten är att ta fram ett gemensamt regelverk som fastställs av 
kommunfullmäktige och som omfattar kommunen och de helägda 
bolagen. Förslaget bör skickas ut på remiss till nämnder och berörda 
bolag så att dessa får möjlighet att yttra sig angående förslaget innan 
reglerna om representation slutligt fastställs. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-02-24 § 556 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-11 
• Förslag till regler för representation 
• Normer för representation mm., beslutade av kommunstyrelsen 

1974-06-04 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26 § 356 

 
– – – – 
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Dnr 28/09  215 
 

§ 644 Förslag till nytt naturreservat på Norra 
Stadsberget 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge stadsbyggnadskontoret och miljökontoret i uppdrag att 

utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat på Norra 
Stadsberget, 

  
att konsekvenserna av förslaget ska redovisas för kommunstyrelsen, 
  
att beakta fullmäktiges nyligen antagna Agenda Kulturarv i arbetet, 
  
att i redovisningen ska särskilt beaktas eventuella konsekvenser för 

näringslivet samt för framtida insatser för utveckling av området, 
t.ex. som besöksmål, samt 

  
att uppdraget ska genomföras i dialog/samråd med näringsliv och 

ideella organisationer i området samt med kultur- och fritidsför-
valtningen. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har beslutat att ställa sig 
bakom intentionen i översiktsplanen 2005, dvs. att bilda ett kommunalt 
naturreservat på Norra Stadsberget. Nämnderna föreslår därför kom-
munstyrelsen besluta att ge stadsbyggnadskontoret och miljökontoret i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat på Norra 
Stadsberget. I uppdraget ska ingå att redovisa konsekvenser av för-
slaget. 
 
Syftet med att skapa ett kommunalt naturreservat är att säkerställa att 
alla intressen i området kan samexistera och samverka, samtidigt som 
områdets värde säkerställs. 
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Överläggning 
Annicka Burman (V) yrkar att följande att-sats läggs till som nummer 
tre i beslutet: 
att beakta fullmäktiges nyligen antagna Agenda Kulturarv i arbetet 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande. Hon ställer först proposition på samordningsutskottets 
förslag och därefter på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget samt tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-03 § 380 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-20 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-12-17 och 2008-11-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-12-17 § 317 
• Miljönämndens protokoll 2008-12-10 § 169 
• Miljökontorets skrivelse 2008-11-21 
• Naturreservat – varför och hur 2009-03-06 
 

– – – – 
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Dnr 46/09  107 
 

§ 645 Reviderad förbundsordning för finansiella 
samordningsförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till ny förbundsordning för finansiella 

samordningsförbund. 

Bakgrund 
I Västernorrland verkar för närvarande fem samordningsförbund enligt 
Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
Verksamheten i samordningsförbunden regleras förutom av lagen, av 
en av förbundsmedlemmarna gemensamt antagen förbundsordning. 
 
Sedan de första samordningsförbunden bildades 2004 finns det behov 
av att revidera förbundsordningen. 

Jäv 
Lena Österlund (S) och Eva Lohman (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-03 § 379 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-13 
• Landstinget Västernorrlands skrivelse 2008-12-19 
• Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet i 

Västernorrland 2008-11-06 
 
– – – – 
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Dnr 119/09  002 
 

§ 646 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, 
plusgirokonton och bankgiron år 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Björn Magnusson, 

Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Cecilia Tunell, Eva Bylund, 
Pia Westin och Helena Lindholm att för år 2009, samt för Karin 
Björklund t o m 28 februari 2009, att två i förening verkställa 
utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om 
transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insätt-
ningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton 
knutna till organisationsnummer 212000-2411 med undantag för 
s.k. klientmedelskonton, 

  
att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Björn Magnusson, 

Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Cecilia Tunell, Eva Bylund, 
Pia Westin och Helena Lindholm, att för år 2009, samt för Karin 
Björklund t o m 28 februari 2009, att två i förening verkställa 
utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om 
transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insätt-
ningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton på 
Sundsvalls kommuns donationsstiftelsers checkar och post-
remissväxlar, 

  
att bemyndiga Synnöve Marell-Sundqvist, Karin Mikaelsson, Ann-

Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Maarit Magné och Robert 
Sjöström för år 2009, att två i förening verkställa utbetalningar 
för löner och arvoden, den s.k. bankfilen som sänds till kom-
munens plusgirokonton, samt 

  
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 

12 november 2007, § 275, den fullmakten skall således inte 
vidare gälla. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade den 12 november 2007 § 275, beslut om 
fullmakt gällande kommunens bank- och plusgirokonton för 2008. Ny 
fullmakt skall beslutas för år 2009. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-02-24 § 559 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-23 

 
– – – – 
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Dnr 54/09  019 
 

§ 647 Uppdrag att ta fram en hållbar utvecklings- 
och tillväxtstrategi för Sundsvalls kommun 
för perioden fram till 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en hållbar 

utvecklings- och tillväxtstrategi för Sundsvalls kommun för 
perioden fram till 2021, 

  
att vid arbetet med framtagandet av utvecklings- och tillväxtstrate-

gin ska kommunstyrelsekontoret beakta de av kommunstyrelsen 
beslutade riktlinjerna, se bilaga. 

Bakgrund 
Sundsvall och Sundsvallsregionen har haft en svagare befolknings- och 
sysselsättningsutveckling än jämförbara kommuner och regioner sedan 
strukturkrisen i början av 1990-talet. Tillgängliga prognoser förutspår 
att denna utveckling förstärks med påföljden att kommunen och region-
en jämfört med idag kommer att ha färre sysselsatta och en mindre be-
folkning år 2020. 
 
För att möta denna utveckling bör kommunen vidta kraftfulla åtgärder 
som ger positiva effekter på sysselsättnings- och befolkningsutvecklingen. 

Överläggning 
Utvecklingschef Lennart Andersson föredrar ärendet. 
 
Martin Johansson (S) yrkar bifall till majoritetens, det vill säga 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag. 
 
Lars Persson (FP) meddelar att Allians för Sundsvall, det vill säga 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerparitet och Kristdemokraterna yrkar att 
ett antal riktlinjer, som delas ut på sammanträdet, delges kommun-
styrelsekontoret för beaktande vid arbetet med framtagandet av 
utvecklings- och tillväxtstrategin. 
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Habib Effati (  ) yrkar bifall till majoritetens förslag samt de, av Allians 
för Sundsvall, föreslagna kompletteringarna. 
 
Mötet ajourneras för partiöverläggningar. 
 
När förhandlingarna återupptas förklarar ordföranden att det finns två 
förslag till beslut, dels kommunstyrelsekontorets förslag och dels 
majoritetens förslag. Hon ställer proposition på dessa och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag till utvecklings- 
och tillväxtstrategi. 
 
Därefter meddelar hon att hon kommer att ställa proposition på de av 
Allians för Sundsvall föreslagna riktlinjerna, vilket kommunstyrelsen 
godkänner. 
 
Streck-sats ett till tre, kommunstyrelsen beslutar, enligt förslag från 
majoriteten, att dessa i stället ska tas med i konkurrensutsättnings-
programmet. 
Streck-sats fyra till sex, kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 
Allians för Sundsvalls förslag. 
Streck-sats sju, kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget med 
tillägget att även kommunstyrelsen aktivt ska engageras i arbetet. 
Streck-sats åtta, kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Allians 
för Sundsvalls förslag. 
Streck-sats nio, kommunstyrelsen avslår Allians för Sundsvalls förslag.  

Reservation 
Mot beslutet beträffande delarna i riktlinjerna som inte antogs 
reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna, nämligen Magnus 
Sjödin, Eva Lohman och Erland Solander samt Hans Brynielsson (KD), 
Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-02-10 § 549 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-11 
• Majoritetens, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet, förslag till tillväxtstrategi 2009-02-05 
• Allians för Sundsvalls föreslagna riktlinjer 2009-03-16, delas ut 

 
– – – – 
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Dnr 482/08  106 
 

§ 648 Remissyttrande – Styr samverkan för bättre 
service till medborgarna, SOU 2008:97, ett 
delbetänkande från utredningen Utveckling 
av lokal service i samverkan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som Sundsvalls kommuns yttrande till Finansdepartementet anta 

kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2009-01-30. 

Bakgrund 
Finansdepartementet har gett Sundsvalls kommun möjlighet att lämna 
synpunkter på delbetänkandet ”Styr samverkan för bättre service till 
medborgarna”, (SOU 2008:97) från utredningen Utveckling av lokal 
service i samverkan. I betänkandet dras riktlinjerna upp för hur kom-
munernas och de statliga myndigheternas kontor och andra service-
punkter bör vara inrättade för att medborgarna ska få bättre tillgång till 
offentlig service. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-02-17 § 369 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-29 
• Förslag till yttrande 2009-01-30 
• Sammanfattning av SOU 2008:97 

 
– – – – 
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Dnr 75/08  030 
 

§ 649 Motion (SD) om insynsplatser i nämnder 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående insyns-
plats i nämnder, daterad 2008-01-26. I motionen framför partiet önske-
mål om insynsplats i kommunala nämnder, för att öka sin insyn och 
delaktighet i framtagningen av förslag och förändringar. Insynsplats 
skulle enligt motionen inte inkludera rösträtt i nämnderna. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-02-17 § 370 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-02 
• Presidiekonferensens protokoll 2008-03-25 § 14 
• Remissvar från Centerpartiet 2008-12-03 
• Remissvar från Socialdemokraterna 2008-06-27 
• Remissvar från Miljöpartiet 2008-12-22 
• Remissvar från Kristdemokraterna 2008-12-12 
• Remissvar från Vänsterpartiet 2008-12-22 
• Motion (SD) om insynsplatser i nämnder 2008-01-28 

 
– – – – 
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Dnr 270/08  030 
 

§ 650 Motion (SD) om att begära extra resurser från 
Migrationsverket 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna yrkar i en motion att Nämnden för arbetsmark-
nad, vuxenutbildning och integration ges i uppdrag att förhandla med 
Migrationsverket om utökad ersättning från verket till kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-02-17 § 371 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-03 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2008-11-19 § 126 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2008-10-27 
• Motion (SD) om att begära extra resurser från Migrationsverket 

 
– – – – 
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Dnr 10/09  002 
 

§ 651 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 10 och 24 februari 2009, samt 
 
Samordningsutskottet den 3 och 17 februari samt 3 mars 2009. 

 
– – – – 
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Dnr 11/09  002 

§ 652 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga sju beslut under perioden den 18 

november 2008 – 6 mars 2009 som fattats med stöd av punkt 2.1 
i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 12/09  002 
 

§ 653 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga ett beslut om pension som fattats den 

27 februari 2009, nr 1, med stöd av kommunstyrelsens dele-
gationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
– – – – 
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§ 654 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga ett beslut som fattats den 6 februari 

2009: 

• Taxi Sundsvall AB, kameraövervakning i taxibilarnas 
utrymmen (KS 415/08  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 7/09 006 
 

§ 655 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

SUNDSVALLS KOMMUN 
• Presidiekonferensens protokoll den 16 januari 2009 
• Protokoll från nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration den 25 februari 2009 § 15 om yttrande angående 
revisionsrapport – verifikationsgranskning; resor, utbildning och 
konferens inom NAVI 

• Fastighetsnämndens protokoll den 26 februari 2009 § 10 om 
fastighetsnämndens bokslut 2008 

KOMMUNREVISIONEN 
• Intern kontroll av verksamheten (KS 136/09 007) 
• Genomförda granskningar (KS 149/09  007) på: 

o Rapport beträffande chefsförsörjning (KS 137/09  007) 
o Budgetprocessen i verksamheten omsorg om funktionshindrade 

(KS 134/09  007) 
o Direktupphandling och efterlevnad ramavtal – socialnämnden 

(KS 133/09  007) 
o Direktupphandling och efterlevnad ramavtal – barn- och 

utbildningsnämnden  
(KS 135/09  007) 

LÄNSSTYRELSEN 
• Per Östberg på förvaltningen för Arbetsmarknad-Vuxenutbildning-

Integration (FAVI) har utsetts som kompletterande deltagare till 
partnerskapet för RÖK – Regional överenskommelse för 
introduktion och integration i Västernorrland 

• Beslut 2009-02-03 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos 
Rekord Sport i Sundsvall AB (KS 415/08  308) 
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• Beslut 2009-02-03 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos 

IKEA Svenska Försäljnings AB (KS 403/08  308) 
• Beslut 2009-02-03 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos 

Casino Cosmopol AB  
(KS 370/08  308) 

• Beslut 2009-02-24 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos 
Swedbank AB  
(KS 368/08  308) 

• Beslut 2009-02-24 om fastställande av slutligt villkor för utsläpp av 
olja till vatten vid Neste LPG AB, fastigheten Korsta 8:11, 
Sundsvalls kommun (KS 219/05  256) 

• Beslut 2009-02-25 om anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 
9 a § miljöbalken, avseende reparationsarbeten vid kaj samt 
vattenuttag ur Selångersån, Sundsvalls kommun  
(KS 21/09  556) 

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH REGION 
GÄVLEBORG 

• Inbjudan till kursen ” Två stora utredningar har avslutats under 
2008, som rör planering och byggande samt miljöområdet – 
strandskyddet, instansordningen för plan- och byggärenden samt 
vindkraftshanteringen” den 26 mars 2009 i Sundsvall 

• Inbjudan till kursen ”Kommunallagen har ändrats igen!” den 1 april 
2009 i Sundsvall 

REGIONFÖRBUNDET SÖDRA SMÅLAND 
• Inbjudan till kursen ”Målstyrda utvecklingssamtal” den 3 juni 2009 

i Växjö 

RÄDDNINGSVERKET 
• Missiv 2008-12-19/Slutrapport uppdrag om inriktning för 

skadebegränsning av händelser med farliga ämnen inför 2015 (KS 
503/08  175) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Ny bok om ”Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt” 
• Bok om ”Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 

2008–2010” – Regeringens skrivelse 2008/09:34 
• Skrift om åldersgruppen 1981 och deras etablering i arbetslivet 

”Födda 1981: 95-27-13” 
• PM 2009-02-19 om ”Rapport från Nätverket Måttbandet” 
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• Inbjudan till konferensen ”Medborgardialog i praktiken 2009” den 

22 april 2009 i Stockholm 
• Inbjudan till konferensen ”Alternativ politisk organisation” den 28 

april 2009 i Stockholm 
• Inbjudan till konferensen ”Demokrati och engagemang på plats!” 

den 29 april 2009 i Stockholm 
• Inbjudan till konferensen ”Medborgardialog i praktiken 2009” den 

22 april 2009 i Stockholm 
• Cirkulär 09:12 ”Ändringar i kommunallagens bestämmelser om 

minoritetsåterremiss m.m. 
 
– – – – 
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