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Protokollet omfattar §§ 656 - 678
Det noteras att ärendet Mål och resursplan 2010-2012, ny tidplan för
fastställande läggs till ärendelistan.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Johan Forssell
Sekreterare

Andreas Nelvig
Justerare

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2009-04-14

2009-04-16

2009-04-17

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Kommunstyrelsekontorets kansli
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

2009-05-08
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Nelvig
med Eva Lohman som ersättare.
––––
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Dnr 1/9 105

§ 656 Presentation av MittSverige Turism
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Mitt Sverige Turism är en ekonomisk förening där Västernorrlands läns
landsting, Handelskammaren samt alla kommuner i Västernorrlands län
är medlemmar. Föreningens grunduppdrag regleras via konsortialavtal
och består i ett ansvar för gemensam och samordnad marknadsföring av
Västernorrlands län, både på nationell och internationell nivå. Föreningen är även kontaktorgan gentemot olika myndigheter.
Föreningen driver projektet ”Hållbar besöksnäring i Västernorrland
2008-2015”, med tonvikten på hållbarhet, värdskap och
internationalisering.
––––
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§ 657 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Kommundirektören informerar om:
•
•
•
•

E4 Sundsvall
PEAB
Arbetet med MRP 2010
Arbetet inom SÖT (Sundsvall, Östersund, Trondheim)

––––
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§ 658 Information om arbetsmarknadsläget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Rune Nilsson, förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration samt Katarina Tjernblom, utvecklingsenheten, redogör för
arbetsmarknadsläget inom Sundsvalls kommun. Utifrån nu kända
uppgifter är varslen i Sundsvalls kommun proportionerligt färre än i
riket som helhet, däremot är konkurserna fler än riksgenomsnittet.
––––
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Dnr 253/08 106

§ 659 Ändrad regional indelning
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta föreslaget yttrande från Sundsvalls kommun om ändrad
regional indelning till landstingen i Västernorrland och
Jämtland,

att

skicka en kopia av yttrandet till Kammarkollegiet, den ideella
föreningen för bildandet av Region MittSverige samt
kommunerna i Sundsvallsregionen,

Bakgrund
Sundsvalls kommun har genom Landstinget Västernorrland och
Jämtlands läns landsting inbjudits att yttra sig över ändrad regional
indelning. Bakgrunden är landstingens ansökningar om regionbildning
för Region Norr och Region MittSverige. Regeringen beslutade 200901-29 att uppdra till Kammarkollegiet att utreda och lämna förslag till
indelningsändringar enligt gällande lagstiftning (1979:411) för dessa
båda regioner. Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till
yttrande som med tanke på regionfrågans betydelse för framtidens
samhällsutveckling har breddas till att inte enbart svara på de specifika
frågor som de båda landstingen har ställt.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-14 § 580
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-25 med förslag till
yttrande
• Landstinget Västernorrlands skrivelse Gränsdragningar för
Regionkommun i Norrland 2009-03-23 med bilagor
• Jämtlands läns landstings skrivelse Ändrad regional indelning
2009-03-19 med bilagor
• Ideell förening för bildande av Region MittSverige 2009-04-02
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Borttaget: 2004-04-14

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-14 /korrigerad CA

8

Dnr 217/09 291

§ 660 Nedläggning av Anundsgård skola, Nedansjö
skola och Nackstaskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

kommunstyrelsen tar ställning till förslagen vid ett extra
sammanträde den 27 april 2009

att

kommunstyrelsekontoret inför detta sammanträde ska komplettera ärendet med en sammanfattande beskrivning utifrån
befintligt och utlovat material

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-03-25 § 22 att föreslå
kommunfullmäktige lägga ner Anundgårds skola, Nedansjö skola och
Nackstaskolan.
Överläggning
Lars Persson (FP) yrkar på vägnar av Allians för Sundsvall, dvs
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, i första
hand att ärendet ska återremitteras för genomförande av samrådsmöten
enligt landsbygdsprogrammet; i andra hand avslag på de två första attsatserna i kommunstyrelsekontorets förslag.
Anita Bdioui (S) yrkar att kommunstyrelsen ska avvakta med sitt
ställningstagande i ärendet till ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen den 27 april 2009, samt att kommunstyrelsen vid
dagens sammanträde ska besluta att kommunstyrelsekontoret ska
komplettera ärendet inför behandlingen den 27 april med en
sammanfattande beskrivning utifrån befintligt och utlovat material.
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade meddelar
ordföranden att hon först avser att ställa proposition på Lars Perssons
återremissyrkande. Om detta inte bifalls kommer övriga förslag att
ställas under proposition.
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Därefter ställer ordföranden proposition på Lars Perssons yrkande om
återremiss och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Därefter ställer ordföranden Lars Perssons yrkanden avseende att-sats 1
och 2 i kommunstyrelsekontorets förslag mot Anita Bdiouis yrkande
om ställningstagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 april
2009, och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Anita Bdiouis
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Anita Bdiouis yrkande om
ställningstagande till att-sats 3 i kommunstyrelsekontorets förslag vid
kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2009, och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på Anita Bdiouis yrkande om
komplettering av förslaget inför kommunstyrelsens sammanträde den
27 april 2009, och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget.
Reservation).
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (M), Andreas Nelvig (M),
Eva Lohman (M), Habib Effati (M), Lars Persson (FP), Reinhold
Hellgren (C) samt Hans Brynielsson (KD
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-07 § 398
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-26
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-03-25 § 22 med
barn- och utbildningskontorets skrivelse 2009-03-19
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse med kompletterande
uppgifter 2009-03-25
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse med kompletterande
uppgifter 2009-03-27
––––
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Dnr 252/08 821

§ 661 Projekt Evenemangsarena (Multiarena)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16 § 377,

att

projektet evenemangsarena (Multiarena) avbryts tills vidare,

att

uppdra åt kommunstyrelsen att, i samråd med berörda parter,
utreda hur det arbete som skett i projektet ska tillvaratas samt
vilka förutsättningar som krävs för att återuppta ett projekt
angående en evenemangsarena,

att

kommunstyrelsen får i uppdrag att, när förutsättningar för detta
finnes, föreslå kommunfullmäktige att återuppta arbetet med en
evenemangsarena.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-16 § 377 att ”Sundsvall Arena
AB får ansvaret för planering, genomförande och drift av den planerade
evenemangsarenan (Multiarenan)”, samt att ”kommunstyrelsen bemyndigas att utreda ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
samt träffa erforderliga avtal”.
Under hösten 2008 samt våren 2009 har förutsättningarna för projektet
undersökts, varvid det har kunnat konstateras att projektet inte ryms
inom den budgetram som finns tilldelad.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-03-31 § 572
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-11
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-06-16 § 377
––––
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Dnr 170/09 042

§ 662 Utvärdering av kommunens samlade system
för intern kontroll 2008
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2008,

att

socialnämnden senast 2009-05-15 till kommunstyrelsen redovisar anledningen till att uppföljning av intern kontroll för 2008
ej avrapporterats på utsatt tidpunkt,

att

socialnämnden senast 2009-05-15 till kommunstyrelsen redovisar anledningen till uppföljning av planen för 2008 ej avrapporterats i sin helhet.

Bakgrund
Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna rapportera uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån
nämndernas rapporter årligen utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll. Rapporten beskriver det arbete med intern kontroll
enligt plan som utförts under 2008 inom respektive nämnd.
Med detta som bakgrund kan kommunstyrelsekontoret konstatera att
Sundsvalls kommuns uppföljning av den interna kontrollen endast
delvis bedrivits enligt plan. Uppföljningen borde ha varit mer
genomarbetad under det gångna året. Socialnämnden har inkommit
med sin rapport men den är i behov av vissa klarlägganden.
Nämndernas planer ska föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsbedömning. Flertalet nämnder har arbetat med detta inför plan
2009.
Under 2009 är ambitionen från kommunstyrelsekontoret att intensifiera
arbetet med intern kontroll.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar att datumet 2009-04-30 i samordningsutskottets
förslag ska ändras till 2009-05-15.
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Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-04-07 § 397
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-26 med bilaga daterad
2009-03-22
––––
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Dnr 182/09 040

§ 663 Uppdatering av fullmakt för Sundsvalls
kommuns medelsförvaltning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

från och med 2009-04-14 fastställa ”Fullmakt för medelsförvaltning” enligt föreliggande förslag daterat 2009-03-13,

att

”Fullmakt för medelsförvaltning” antagen av kommunstyrelsen
2008-01-14, § 340, upphör att gälla 2009-04-14.

Bakgrund
Fullmakten för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning har uppdaterats
då en bank efterfrågade ett förtydligande av fullmakten. Förtydligandet
avser rätten att fatta beslut om förändringar av avtalen, samt rätten att
underteckna avtal och handlingar.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-03-31 § 574
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-23
• Förslag till Fullmakt för medelsförvaltning, daterad 2009-03-23
• Nu gällande Fullmakt för medelsförvaltning, fastställd 2007-04-10
§ 147
––––
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Dnr 161/09 002

§ 664 Beslutsattestanter 2009 inom kommunfullmäktige och samtliga kommunstyrelsens
verksamhetsområden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa bifogade förteckningar över beslutsattestanter för 2009,

att

utse kommunstyrelsens ordförande till beslutsattestant för
styrelsens ansvarsområde,

att

delegera till kommundirektören en generell attesträtt för
samtliga konton inom förvaltningen,

att

delegera till kommundirektören att besluta om löpande ändringar
under verksamhetsåret,

att

sakgranskare och behörighetsattestanter utses av respektive
avdelning och att kontoret ansvarar för att hålla en aktuell
förteckning över dessa.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt aktuella förteckningar över
attestanter och ersättare med tillhörande behörighetsnivåer inklusive
rättigheter att attestera lönetransaktioner för kommunfullmäktige samt
kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden för 2009.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-03-10 § 567
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse inkl. bilagor 2009-02-24
––––
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Dnr 174/09 252

§ 665 Förvärv av fastigheten Korsta 7:49, Skön

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

förvärva fastigheten Korsta 7:49 av Per-Olof Sjölander för en
köpeskilling på 1 600 000 kronor,

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2009
1 600 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av
likvida medel,

att

investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en
eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra
underlag för markpriset vid en eventuell exploatering.

Bakgrund
Ägarna av fastigheten Korsta 7:49 önskar att kommunen förvärvar
fastigheten i Petersvik. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen
förvärvar fastigheten för 1 600 00 kronor, med anledning av det
pågående arbetet med fördjupad översiktsplan i området TunadalKorsta-Ortviken och att ägarna bedömer att de därigenom inte har
någon framtid med sitt boende i området.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-14 § 583
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-24
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-03-11 § 48
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-02-04
• Värdeutlåtande NAI Svefa 2008-10-31
––––
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Dnr 118/09 250

§ 666 Nya tomtpriser i Junibodsand
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

tomtpriserna för år 2009 inom Junibodsand ska vara följande:
1. Bebyggda tomter inklusive fastighetsbildningskostnad
e1 exklusive minsta tomten 150 000 kronor
e1 minsta tomten
100 000 kronor
200 000 kronor
e4
2. Obebyggd tomt inklusive fastighetsbildningskostnad 300 000
kronor,

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att själv besluta om vilka
tomtpriser som ska gälla efter år 2009 och att de även då ska vara
marknadsanpassade,

att

den obebyggda tomten får säljas till köpare som står i tomtkön.

Bakgrund
Nuvarande tomtpriser i Junibodsand fastställdes 1990 och har därefter
uppräknats enligt index. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att priser fastställs av kommunfullmäktige för år 2009, samt att nämnden bemyndigas
att fastställa priserna efter år 2009.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-03-31 § 575
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-18
• Stadsbyggnadsnämnden 2009-02-11 § 23
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-12-17 inkl. karta och
kommunfullmäktiges protokoll 1990-09-24
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Borttaget: 2004-04-14

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-14 /korrigerad CA

17

Dnr 163/09 406

§ 667 Förslag till taxa för tillsyn över detaljhandel
med nikotinläkemedel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa miljönämndens förslag till taxa för tillsyn över
detaljhandel med nikotinläkemedel, samt

att

taxan skall gälla från och med den 1 juni 2009.

Bakgrund
Den 1 mars 2008 trädde lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel samt förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft.
Enligt 9 § i ovan nämnda lag skall kommunen kontrollera efterlevnaden
av lagen. Dessutom skall kommunen kontrollera efterlevnaden av de
föreskrifter om anmälan och egenkontroll som Läkemedelsverket får
meddela med stöd av 14 § i lagen och 4 § i förordningen.
Enligt 10 § i ovan nämnda lag får en kommun för sin kontroll ta ut
avgift av den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel. En
förutsättning för att kommunen skall kunna ta ut sådana avgifter är
dock att kommunfullmäktige beslutar om en sådan taxa.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-03-10 § 569
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-23
• Miljönämndens protokoll 2009-02-18 § 12
• Miljökontorets skrivelse 2009-01-20
• Förslag till taxa enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel
––––
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Dnr 167/09 029

§ 668 Instiftande av pris för service och arbetsmiljö
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

instifta två pris för serviceutveckling respektive arbetsmiljö i
kommunkoncernen,

att

de två priserna uppgår till vardera 75 % av prisbasbeloppet, samt

att

bifogade förslag till arbetsformer och regler för priserna
fastställs.

Bakgrund
Många av kommunens anställda gör själva eller tillsammans med sina
arbetskamrater varje år insatser som är lite utöver det vanliga. Det kan
handla om såväl insatser för det egna arbetslaget som om insatser för
att förbättra servicen gentemot medborgarna eller brukarna.
I en organisation som är så pass stor som kommunen är det inte alltid så
att dessa insatser synliggörs och får den uppmärksamhet de förtjänar. I
enstaka fall kan vi genom Synpunkt Sundsvall, i dagstidningarnas
”Dagens klapp” eller motsvarande märka hur olika arbetsplatser ges
beröm eller uppskattning men kommunen själv har inte några etablerade former för att uppmärksamma detta.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-17 § 387
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-22
• Förslag till arbetsform för Servicepris, daterad 2009-01-22
• Förslag till arbetsform för Arbetsmiljöpris, daterad 2009-01-22
––––
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Dnr 168/09 106

§ 669 Avsiktsförklaring BioFuel Region 2007-2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta avsiktsförklaring mellan Sundsvalls kommun och BioFuel
Region med giltighet till och med år 2009,

att

uppdra till Fokusera Utveckling Sundsvall AB att sätta samman
en tvärgrupp av berörda bolag och förvaltningar för att
formulera och genomföra en handlingsplan utifrån antagna
avsiktsförklaring, samt

att

genomförda aktiviteter avrapporteras samordningsutskottet
december 2009 för utvärdering av eventuellt fortsatt
medlemskap i BioFuel Region.

Bakgrund
Avsiktsförklaringens syfte är att tydliggöra BioFuel Regions
medlemmars intresseområden för att uppnå medlemsnytta och BFR:s
gemensamma vision och mål. Målet med avsiktsförklaringen är att
åstadkomma en handlingsplan, vilken stärker samverkan mellan
aktörer, driver på samhällsomställningen till ett fossilfritt transportsystem och utvecklar produkter från förnyelsebara råvaror.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-17 § 388
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-02-17
• Avsiktsförklaring mellan Sundsvalls kommun och BioFuel Region
––––
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Dnr 61/09 535

§ 670 Bo bra hela livet (SOU 2008:113) –
Betänkande av utredningen
Äldreboendedelegationen (SOU 2006:03)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig till Socialdepartementet i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag 2009-03-06.

Bakgrund
Den statliga utredningen Äldreboendedelegationen har upprättat ett
betänkande ”Bo bra hela livet”. Socialdepartementet har för yttrande
översänt betänkandet till bland andra Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-17 § 389
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-06
• Förslag till yttrande över betänkandet ”Bo bra hela livet” (SOU
2008:113), daterat 2009-03-06
––––
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Dnr 488/08 100

§ 671 Betänkande – En framtida spelreglering (SOU
2008:124)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som yttrande till Finansdepartementet överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2009-03-06.

Bakgrund
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att föreslå en
långsiktigt hållbar spelreglering. I detta har bland annat ingått att
föreslå en uppstramning och modernisering av spelregleringen i syfte
att stärka de allmänna skyddssyftena som svensk spelreglering bygger
på. Utredningen ”En framtida spelreglering” (SOU 2008:124) har för
eventuellt yttrande översänts till bland andra Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2009-03-17 § 390
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-05
• Förslag till yttrande över betänkandet ”En framtida spelreglering”
(SOU 2008:124), daterat 2009-03-06
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Dnr 130/09 167

§ 672 Yttrande över betänkandet ”Säkerhetskontroller vid fullmäktige och nämndsammanträden” (SOU 2009:9)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka utredningens förslag.

Bakgrund
Sundsvalls kommun har för yttrande fått översänt utredningen ”Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden”. I utredningen föreslås att kommuner får möjlighet att genomföra särskilda
säkerhetskontroller vid sammanträden dit allmänheten har tillträde.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-03-31 § 576
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-03-04
• Förslag till yttrande 2009-03-31
––––
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Dnr 10/09 002

§ 673 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 10 och 31 mars 2009; samt
Samordningsutskottet den 17 mars 2009.
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Dnr 11/09 002

§ 674 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 –
beslutade upphandlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga tre beslut under perioden den 3 – 16
mars 2009 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av
kommunstyrelsens beslutanderätt.
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§ 675 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 –
kameraövervakningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga tre beslut som fattats den 5 mars 2009:
• Vibackeskolan, Alnö (Ks dnr 85/09 308)
• Ljustadalens skola, Söndagsvägen 6 i Sundsbruk (Ks dnr
86/09 308)
• Matfors skola, Skölevägen/Centrumgatan i Matfors (Ks dnr
87/09 308)
• Sticksjö skola, Varbergsvägen 6 i Granloholm (Ks dnr 88/09
308)
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt.
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Dnr 230/09 002

§ 676 Delegationsbeslut – redovisning av färdtjänst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut om färdtjänst som fattats under
perioden 1 januari – 31 mars 2009, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.21.
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Dnr 7/09 006

§ 677 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden
•
•

Presidiekonferensens protokoll den 23 mars 2009
Socialnämndens protokoll den 18 mars 2009 § 44 om
internkontrollplan 2009 (Ks dnr 232/09 168)

KOMMUNREVISIONEN
• Revisionsrapport – granskning av kvalitetssäkring av familjehem
och kontaktfamiljer
(Ks dnr 225/09 007
• Revisionsrapport – verifikationsgranskning på resor, utbildning och
konferens inom stadsbyggnadsnämnden (Ks dnr 454/08 007)
MIGRATIONSVERKET
• 2009 års första informations- och prognosbrev om asyl- och
flyktingmottagande
(Ks dnr 173/09 133)
KONKURRENSVERKET
• Sundsvalls kommuns köp av avfallstjänster (Ks dnr 200/08 450)
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 09:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska
insatser
• Cirkulär 09:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från
och med 1 mars 2009
• Cirkulär 09:19 Jobb och utvecklingsgarantins tredje fas
• Häfte om ”Civilsamhället som utvecklingskraft”
• Inbjudan till kursen ”Nationell utbildning för strategiskt
jämställdhetsarbete” med start i september 2009. Sista internatet i
oktober 2010
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Inbjudan till konferensen ”Gränslös samverkan – kommunala
partnerskap i internationellt utvecklingssamarbete” den 18-19 maj
2009 i Visby
Inbjudan till konferens om ”Strandskyddet och utvecklingen av
landsbygden (Prop. 2008/09:119). Lagen som träder i kraft den 1
juli 2009!. Konferensen är på följande datum och platser:
o 5 maj 2009 i Stockholm
o 12 maj 2009 i Göteborg
o 19 maj 2009 i Borlänge
o 4 juni 2009 i Linköping
o 9 juni 2009 i Lycksele
o 10 juni 2009 i Hudiksvall
o 16 juni 2009 i Karlstad
o 17 juni 2009 i Malmö
o 18 juni 2009 i Ljungby

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH REGION
GÄVLEBORG
• Inbjudan till kursen ”Presentation av vårbudgeten – Hur påverkas
landsting och kommuner?” den 28 april 2009 i Sundsvall
• Inbjudan till kursen ”Bostadshyra – med bl.a. hantering av
störningar och hyresskulder” den 11 maj 2009 i Sundsvall
• Inbjudan till konferensen ”Den nya diskrimineringslagen” den 12
maj 2009 i Sundsvall
• Inbjudan till kursen ”Presentation av vårbudgeten – Hur påverkas
landsting och kommuner?” den 28 april 2009 i Sundsvall
• Inbjudan till kursen ”Fastighetsrättsdagen 2009 – nyheter i
lagstiftning och rättspraxis” den 26 maj 2009 i Sundsvall
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Dnr 240/09 041

§ 678 Mål och resursplan 2010-2012, ny tidplan för
fastställande
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förslag till MRP 2010-2012 läggs fram för fastställande vid
september månads fullmäktigesammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta fram ett förslag till
tidplan för arbetet med MRP 2010-2012 utifrån ovanstående
förutsättning,

att

förslaget till ny tidplan ska behandlas vid finansutskottets
sammanträde 2009-04-28, samt

att

till finansutskottet delegera fastställande av tidplan för arbetet
med MRP 2010-2012.

Bakgrund
Arbetet med MRP 2010-2012 har utgått från att planen ska fastställas
av kommunfullmäktige vid juni månads sammanträde. På grund av det
världsomspännande finansiella läget krävs ytterligare tid för att ta fram
underlag, varför det föreslås att MRP 2010-2012 fastställs vid
september månads sammanträde.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2009-04-14 § 587
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-14
• Förslag till reviderad tidplan MRP 2010-2012
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Borttaget: 2004-04-14

