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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Reinhold Hellgren
med Kim G Ottosson som ersättare.
Det noteras att §§ 382 – 396 behandlas före § 381.
––––
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§ 371 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören berättar att han nu träffat samtliga förvaltningsoch bolagschefer och diskuterat hur de ser på sin verksamhet och på
framtiden. Bland annat har framförts önskemål om tydligare roller,
ansvar och samband i koncernen. Diskussionerna kommer att fortsätta
under året.
Översynen av kommunstyrelsekontoret har inletts. Den kommer att
innefatta dels klarläggande av strategiska funktioner samt lednings- och
styrningsfunktioner, dels översyn av kommunstyrelsekontorets roll
gentemot nämnder, förvaltningar och bolag.
Rekryteringarna av stadsjurist samt stadsbyggnadsdirektör pågår.
Ansökningar till stadsjuristtjänsten har börjat komma in, och
annonsering efter stadsbyggnadsdirektör kommer att ske denna vecka.
En förstudie kring gemensam telefoni för Sundsvalls och Timrå
kommuner har påbörjats, och beräknas bli klar före sommaren.
Med anledning av att Umeå ansökt om att bli Europas kulturhuvudstad
2014, har Umeå kommun bjudit in till två seminarier på temat
samarbete kring kulturfrågor i norra regionen: 9-10/4 samt 27-28/8.
Arkitekttävlingen avseende nytt teaterhus har lockat många deltagare;
över 400 företag har anmält intresse för tävlingen. Den 26 mars ordnas
ett första besök till Sundsvall för de tävlande.
Just nu är arbetet med finansieringsfrågorna kring E4 Sundsvall inne i
en intensiv fas. Avgörandet sker vid det extra KS-sammanträdet den 31
mars, samt vid kommunfullmäktige samma eftermiddag.
Till sist informerar kommundirektören om dagsläget vad gäller
sommarens eventuella besök av ostindienfararen Götheborg. De datum
som erbjuds är klara; 23-25 juli. Kostnaden är 500 000 kr.
Kommunstyrelsen diskuterar frågan. Det finns ett klart värde i besöket,
men medfinansiärer måste hittas för delar av kostnaden. Kommunen
bör också satsa på attraktiva kringarrangemang vid besöket, förslagsvis
i stil med ”tre dagar i hamn”. Kommundirektören får i uppdrag att
arbeta vidare med frågan, med särskilt fokus på medfinansiering.
––––
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Dnr 50/07 042

§ 372 Internkontroll 2007 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

kontrollpunkten ”Användares behörighet till verksamhetssystem” i 2007 års internkontrollplan förs över till 2008 års
internkontrollplan;

att

upprättande av rutinbeskrivning för intern och extern fakturering
förs över till 2008 års internkontrollplan; och

att

lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens fastställda revisionsplan har kontroll utförts
inom:
• Ekonomiavdelningen
• IT-staben
• Lön & Pension
2007 års kontroller avser att granska följande rutiner eller system inom
kommunstyrelsekontoret: Efterkontroll av fakturor i Ascendo Invoice,
IFS-självservice, användares behörighet till verksamhetssystem, registrering av nya leverantörer, fakturaskanning, IT-säkerhet.
Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Lars Persson (fp) frågar om rutinbeskrivning för intern och extern
fakturering har tagits fram. Ekonomen svarar att detta inte har gjorts på
grund av rutinförändringar.
Utifrån Lars Perssons fråga beslutar utskottet att upprättande av rutinbeskrivning för intern och extern fakturering ska överföras till 2008 års
internkontrollplan.
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Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-04, § 212
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-08
––––
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Dnr 116/08 042

§ 373 Plan för internkontroll 2008 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

följande punkter ska ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan
för 2008:
- Användares behörighet till verksamhetssystem
- Upprättande av rutinbeskrivning för intern och extern
fakturering
- Dokumenthanteringsplan
- Kompetensutveckling av medarbetare
- Inventarier
- Kontering

Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd årligen anta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av
uppföljningen rapporteras till nämnden.
För 2007 bestod kommunstyrelsens kontrollplan av punkterna:
- Efterkontroll av fakturor i Ascendo Invoice
- Fakturering (intern och extern)
- Ersättare till attestanter i Ascendo Invoice
- IFS-självservice
- Registrering av nya leverantörer
- Fakturaskanning
- IT-säkerhet
För 2008 har kommunstyrelsekontoret tagit fram en lista omfattande sju
möjliga kontrollpunkter. Kommunstyrelsen har att besluta om vilka av
dessa som ska ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan.
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Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Utskottet beslutar att hänskjuta prioriteringen till kommunstyrelsen.
Utskottet noterar också att i ärendet Internkontroll 2007 för kommunstyrelsen (dnr 50/07 042) föreslås att kontrollpunkterna ”Användares
behörighet till verksamhetssystem” samt ”Upprättande av rutinbeskrivning för intern och extern fakturering” förs över till 2008 års plan.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Kim Ottosson (v) yrkar att följande sex kontrollpunkter ska ingå i
kommunstyrelsens internkontrollplan för 2008, varav de två första har
förts över från 2007 års plan:
- Användares behörighet till verksamhetssystem
- Upprättande av rutinbeskrivning för intern och extern
fakturering
- Dokumenthanteringsplan
- Kompetensutveckling av medarbetare
- Inventarier
- Kontering
Andreas Nelvig (m) ställer sig bakom Kim Ottossons yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-04, § 213
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-09
––––
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Dnr 127/08 042

§ 374 Utvärdering av kommunens samlade system
för intern kontroll 2007
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens
samlade system för intern kontroll 2007.

Bakgrund
Avsikten med Sundsvalls kommuns system för intern kontroll är att få
en effektiv organisation och förvaltning, för att undvika allvarliga fel.
Detta system byggs upp av rutiner och bestämmelser som ska tillämpas
i den löpande förvaltningen.
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna göra uppföljningar av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån
nämndernas redovisning årligen utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll.
Utvärderingen visar att ett aktivt arbete med intern kontroll utförts
inom nämnderna under 2007. Mot bakgrund av detta kan
kommunstyrelsekontoret konstatera att Sundsvalls kommuns interna
kontroll i stort sett fungerat tillfredsställande.
Nämndernas planer ska föregås av en dokumenterad risk- och
väsentlighetsbedömning. Flertalet nämnder har arbetat med detta inför
plan 2008.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-04, § 214
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-24 samt bilaga
daterad 2008-02-20
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2008-03-10

10

Dnr 91/07 449

§ 375 Livsmiljöbokslut 2007
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

godkänna Livsmiljöbokslutet för 2007.

Bakgrund
Livsmiljöbokslut 2007 är en sammanfattning av de viktigaste insatserna
av kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och
bättre folkhälsa som gjorts under året. Statistik och uppföljningsrapporter kommer enligt samordningsutskottets beslut att redovisas i
Livsmiljöbarometern.
Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Lars Persson (fp) frågar vilka som använder privatbilar i tjänsten. Samhällsplaneraren svarar att det är främst inom barn och utbildning som
privatbilar används.
Utskottet konstaterar att redaktionella ändringar ska göras i underlaget
innan det överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
João Pinheiro (s) påpekar att följande teman och områden är viktiga att
kunna följa i Livsmiljöbarometern:
- Statistik över arbetsmarknadsläget för ungdomar
- Statistik över arbetsmarknadsläget för invandrare
- Barns och ungas deltagande i föreningslivet
- Boendesituationen ur integrationssynpunkt
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-04, § 215
• Miljökontorets skrivelse 2008-02-18
• Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2007, daterad februari 2008
––––
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Dnr 16/07 041

§ 376 Årsredovisning 2007 – kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

godkänna Årsredovisning 2007 – kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunstyrelsens årsredovisning omfattar kommunstyrelsekontoret,
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande
verksamheter samt hushållsavfall.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i den riktning verksamhetsmålen i mål- och resursplanen 2007 angett. Avseende ekonomiskt
resultat uppvisar kommunstyrelsekontoret ett underskott på 4,2 Mkr.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande
verksamheter uppvisar ett överskott på 22,3 Mkr samt hushållsavfall ett
överskott på 2,9 Mkr.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-04, § 216
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-18
• Årsredovisning 2007 – Kommunstyrelsen, daterad februari 2008
––––
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Dnr 242/07 042

§ 377 Årsredovisning 2007 – kommunkoncernen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

fastställa årsredovisningen;

att

överlämna årsredovisningen till revisorerna; samt

att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för
2007.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för 2007.
Årsredovisningen är upprättad enligt bestämmelserna i lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.
Årets resultat uppgår till 31,0 mkr för kommunen och till 76,0 mkr i
den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans.
Av de mål som angavs i budgeten har de flesta uppnåtts. Utvecklingen
är dock svår att bedöma på bara ett års sikt.
Årsredovisningen är uppdelad i tre block: en förvaltningsberättelse,
kommunens räkenskaper samt en koncernöversikt. Förvaltningsberättelsen innehåller en verksamhetsöversikt med målavstämning, finansiell översikt, medarbetaruppföljning, ekonomisk uppföljning av nämnderna samt en uppföljning av koncernens arbete enligt agenda 21.
Räkenskaperna innehåller resultat- och balansräkning samt betalningsflödesanalys med tillhörande noter. Koncernöversikten innehåller en
uppföljning.
Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Ekonomen redovisar de finansiella mål som inte har nåtts. Målet var att
resultatet skulle vara 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, men det
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uppgår till 0,2 %. Han går därefter igenom verksamhetsmålen per
process och personalmålen.
För personalmålen konstateras att medarbetarna är nöjda med arbetet,
sina arbetskamrater och sina chefer. Sjukfrånvaron har minskat. Men
när det gäller kompetensutveckling är medarbetarna inte helt nöjda
med sina möjligheter att utvecklas i arbetet.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Reinhold Hellgren (c) påpekar att det i sammanställningen från
nämnderna (s 42-45 i Årsredovisningen) saknas text under rubriken
”Framtiden” för barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen. Detta är beklagligt, då det är intressant att få ta del
av hur nämnderna ser på framtiden.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta reda på
varför den aktuella texten saknas, samt att tillse att handlingarna
kompletteras med text enligt ovan, före ärendets behandling i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-04, § 217
• Kommunstyrelsens skrivelse 2008-02-28
• Årsredovisning 2007 Sundsvalls kommun
––––
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Dnr 132/08 042

§ 378 Överföring av nämndernas resultat 2007
samt investeringsanslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

fastställa resultatöverföring från 2007 enligt kommunstyrelsekontorets förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag
enligt Synnerliga skäl.

Bakgrund
Överföring av nämndernas resultat behandlas fr.o.m. år 2008 i en egen
process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag inom investeringsbudgeten överförs i denna process.
Nämndernas samlade egna kapital 2007-01-01 uppgick till 112,5 Mkr.
Kommunstyrelsekontorets förslag till överföring av 2007 års resultat
med undantag för Synnerliga skäl samt reglering av kapitaltjänstkostnader, innebär att nämndernas samlade egna kapital 2008-01-01 uppgår
till 92,6 Mkr. När årsredovisningen för 2007 behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-31 kommer respektive nämnds
egna kapital per 2008-01-01 ingå med en not om att det är kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Investeringsanslag som inte förbrukats under 2007 och överförs till
2008 redovisas i bilaga 3. Överfört belopp uppgår till 113 Mkr.
Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Utskottet konstaterar att en redaktionell ändring ska göras i underlaget
innan det överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Erland Solander (m) frågar när den utredning rörande vad som kan
anses vara Synnerliga skäl, som nämns i kommunstyrelsekontorets
skrivelse, kommer att genomföras.
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Ekonomidirektören svarar på frågan. Ett tjänstemannaunderlag har
tagits fram, och kommer att diskuteras vidare i den närmaste framtiden.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-04, § 218
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-04 med bilagor
––––
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Dnr 100/08 004

§ 379 Taxa år 2008 för kopior av allmänna handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

fastställa den föreslagna taxan för kopior av allmänna handlingar
att gälla från och med 2008-03-10.

Bakgrund
Taxan för kopiering av allmänna handlingar fastställdes av kommunfullmäktige 1990-12-17 och ändrades senast av fullmäktige 1995-12-18.
Taxan har i likhet med föregående år endast blivit föremål för justering
med hänsyn till utvecklingen av allmänna konsumentprisindex. Sådana
justeringar får enligt fullmäktiges beslut fastställas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-02-26, § 343
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inklusive förslag till taxa,
2008-02-05
––––
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Dnr 471/07 007

§ 380 Revisionsrapport - granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges satsning
avseende unga på arbetsmarknaden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som
anförts i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund
Kommunrevisionen har via KPMG genomfört en granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges satsning avseende unga på arbetsmarknaden. Kommunrevisionen har i sin granskning noterat att socialnämnden behållit det ökade budgetramen på 7 Mkr åren 2006-2007
samt att någon avsikt för dessa medel inte har uttryckts i kommunfullmäktiges budget för 2006 och 2007. Kommunstyrelsen ska svara på hur
anslaget för det särskilda uppdraget specificerats i den kommunövergripande budgeten för åren 2006 och 2007.
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att för anslag som är av nivåhöjande karaktär finns en avsiktsförklaring/text med i av kommunfullmäktige beslutad budget för aktuell treårsperiod, men därefter sker
ingen upprepning av avsiktsförklaringar/text i kommande års treårsbudgetar, så länge inget annat beslut fattas om verksamheten.
Överläggning
Samordningsutskottet 19 februari 2008
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till
beslut. Utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-02-19, § 207
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-28
• KPMG:s revisionsrapport om ”Verkställighet av kommunfullmäktiges satsning avseende unga på arbetsmarknaden”, daterad
2007-10-16
––––
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Dnr 89/08 105

§ 381 Presentation av Sundsvalls Hamn AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Till dagens sammanträde har ordföranden Hans Stenberg och
verkställande direktören Håkan O Hedlund i Sundsvalls Hamn AB
bjudits in för att lämna information om bolaget.
Överläggning
Ordföranden Hans Stenberg berättar att Sundsvalls Hamn AB (SHAB)
och Sundsvalls Oljehamn AB (SOHAB) nu står inför en ny situation,
då ägarförhållandena förändrats. För framtiden är det viktigt att öka
trafiken i hamnen, bl a genom att verka för ökad turlistebunden trafik.
Att Sundsvall föreslagits vara en av de prioriterade hamnarna i landet
ger stora utvecklingsmöjligheter.
Verkställande direktören Håkan O Hedlund berättar mera om
verksamheten och de utvecklingsmöjligheter man ser framåt. Vid
årsskiftet delades det tidigare SHAB i tre verksamheter.
- ”Nya” SHAB ansvarar för hamndrift, infrastrukturutveckling
och samordning av miljö, arbetsmiljö, skydd och säkerhet.
- SOHAB ansvarar för oljehamnen.
- Stuveriverksamheten har övertagits av SCA Transforest.
De närmsta åren behöver reinvesteringar i Tunadalshamnen göras till
en kostnad av 2,5 mkr/år. Just nu pågår också muddring i oljehamnen,
djupet vid ”betongkajen” ska enligt ett gammalt avtal uppgå till minst
sju meter vilket uppnås till en kostnad av 1 mkr.
Nyligen har containertrafik inletts i hamnen, något som på sikt bedöms
kunna växa och bli betydelsefullt, inte minst om man vill minska
vägtransporter till förmån för järnväg och fartyg.
En hållbar utveckling på transportsidan skulle också främjas av den
föreslagna kombiterminalen nära Ortviken/Tunadal. Här är farleden
djup, och området lämpar sig väl för en satsning av denna typ. Ett
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miljötänkande genomsyrar hela projektförslaget, som avsevärt skulle
stärka Sundsvalls position som logistiskt centrum.
Hans Stenberg och Håkan O Hedlund svarar på frågor från
ledamöterna.
Magnus Sjödin (m) frågar hur mycket en kombiterminal skulle kosta.
Håkan O Hedlund svarar att preliminära uppskattningar tyder på en
kostnad omkring 400-500 mkr. Han framhåller dock att om Sundsvall
ska vara en av landets prioriterade hamnar, kan den del av kostnaderna
som avser järnvägsutbyggnad komma att bäras av Banverket.
Lars Hillerström (mp) frågar om alternativa placeringsalternativ för
kombiterminalen finns, eftersom det aktuella området är ett
välfrekventerat naturområde.
Hans O Hedlund svarar att läget nära Ortviken och Tunadal bedömts
vara det allra bästa, på grund av de logistikfördelar som det erbjuder.
Reinhold Hellgren (c) frågar om hur diskussionerna med Neste LPG
gått avseende avtal mellan företaget och SHAB. Håkan O Hedlund
svarar att avtalet inte är klart ännu, bland annat beroende på hur svensk
och finsk lagstiftning skiljer sig åt i synen på avtalslängd i kombination
med slutdatum för avtal av detta slag. Hans Stenberg tillägger att
företagets svenska representanter och SHAB är överens om
avtalskonstruktionen och han ser goda utsikter att nå ett avtal.
Ordföranden tackar för informationen.
––––
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Dnr 61/08 107

§ 382 Sundsvall Elnät AB:s bildande av bolag tillsammans med Härnösand Energi & Miljö AB
för drift av stadsnät i regionen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfullmäktige besluta
att

godkänna det i utredningsrapport 2007-11-15 presenterade förslaget till samverkan mellan Sundsvall Elnät AB och Härnösand
Energi & Miljö AB för drift av stadsnätsverksamhet;

att

medge att Sundsvall Elnät AB tillsammans med Härnösand
Energi & Miljö AB får bilda ett aktiebolag för verksamheten
med bolagsordning som redovisas i bilaga 1 till utredningsrapport 2007-11-15 med de ändringar som kommunstyrelsekontoret föreslår samt att Sundsvall Elnät AB bemyndigas att
göra sådana ändringar i bolagsordningen som registreringsmyndigheten kan kräva;

att

förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Elnät AB
och Härnösand Energi & Miljö AB träffar aktieägaravtal i
huvudsak i överensstämmelse med bilaga 2 till utredningsrapport 2007-11-15; samt

att

en lekmannarevisor med suppleant utses av kommunfullmäktige
under paragrafen Valärende.

Bakgrund
Sundsvall Elnät AB och Härnösand Energi & Miljö AB äger och driver
stadsnät i Sundsvall respektive Härnösand. Näten är helt öppna och
tillgängliga för operatörer som tillhandahåller tjänster i näten till företag och allmänhet. Stadsnäten i Sundsvall och Härnösand är helt
sammankopplade via två förbindelser genom Timrå kommun. Bolagen
har även utvecklat ett driftsmässigt samarbete genom att utnyttja
varandras administrativa system och kompetens.
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De båda bolagen har låtit utreda förutsättningarna för att bilda ett
gemensamt bolag för drift och marknadsföring av stadsnäten i
Sundsvall respektive Härnösand vilket mynnat ut i den aktuella utredningsrapporten. Bildandet av ett sådant gemensamt bolag skulle enligt
rapporten stärka möjligheterna att tillhandahålla ett öppet
operatörsoberoende stadsnät i respektive kommun och leda till en
effektivisering av respektive bolags verksamhet samtidigt som det
skulle skapa förutsättningar för att i framtiden uppehålla en hög teknisk
kompetens.
Genom att bolagens gemensamma resurser kan utnyttjas på ett mer
optimalt sätt än i nuläget skulle t.ex. dubblering av olika tjänster och
funktioner kunna undvikas, både tekniska och administrativa. Ett
utvecklat samarbete skulle även enligt ovan nämnd rapport stärka
möjligheterna att ge bolagen förutsättningar att kunna attrahera flera
operatörer till näten och därmed även i ett långsiktigt perspektiv gynna
kunder och vara positivt för regionens utveckling.
Förslaget har redovisats för styrelserna i Sundsvall Energi AB och
Stadsbacken AB vilka båda förklarat sig inte ha något att erinra mot att
förslaget genomförs.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-02-13, § 329
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-24
• Sundsvall Elnät AB:s skrivelse 2008-01-11
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2007-12-13, § 54
• Utredningsrapport 2007-11-15 med bilagor
––––
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Dnr 258/04 005

§ 383 Sundsvall – en 24-timmarskommun, uppföljning av handlingsplan 2005-2007
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag
att

godkänna rapporten; och

att

kommungemensamma 24-timmarssatsningar från och med 2009
ingår i den centrala utvecklingsbudgeten med tillhörande plan.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2005 att anta en handlingsplan för Sundsvall kommuns utveckling mot en 24-timmarskommun, gällande 2005-2007.
Motivet till satsningen var bland annat att ge bättre tjänster, bättre
dialog och högre tillgänglighet för medborgaren till en lägre kostnad
för kommunen än idag. Handlingsplanen omfattade tolv projekt, varav
sex var framtagande av förstudier.
I handlingsplanen 2002-2005 konstaterades att erforderlig IT-infrastruktur saknades för att på ett systematiskt sätt utveckla framtida etjänster. Detta har åtgärdats under 2005-2007. Nu saknas bara ett
utvecklat ärende- och dokumenthanteringssystem för att både kunna
möta medborgarnas behov av e-tjänster och skapa inre administrativ
effektivitet.
Måluppfyllelsen får betecknas som god, trots att antalet e-tjänster inte
lanserats i den takt som planerades i handlingsplanen. Målet med nio etjänster bedöms vara uppnått senast juni 2008.
Överläggning
Samordningsutskottet 4 mars 2008
Utskottet diskuterar förslaget om att projektmodellen ska användas i
samtliga beslutade projekt inom kommunen. Utskottet anser att skrivningen är otydlig och ifrågasätter om det behövs ett politiskt beslut för
detta. Ordföranden yrkar att förslaget ska utgå. Utskottet bifaller detta.
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Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Ingrid Möller (mp) yrkar att den andra beslutsmeningen förtydligas, så
att det framgår att den avser kommungemensamma satsningar. Som ny
lydelse föreslår hon följande:
Att kommungemensamma 24-timmarssatsningar från och med 2009
ingår i den centrala utvecklingsbudgeten med tillhörande plan.
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut:
samordningsutskottets förslag, korrigerat enligt Ingrid Möllers yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-04, § 211
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-11
• Uppföljningsrapport av handlingsplanen 2005-2007, daterad februari 2008
––––
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Dnr 414/07 030

§ 384 Svar på motion (s), (mp) och (v) om kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

att

bifalla motionen;

att

uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheterna att utöka
turtätheten på linje 1-4 med möjlig start hösten 2009;

att

uppdra till kommunstyrelsen att utveckla samverkansformerna
inom kollektivtrafiken mellan kommun, Länstrafikbolag och
trafikutövaren;

att

kommunstyrelsen i samarbete med Västernorrlands länstrafik
AB och trafikutövaren m.fl. tar fram en åtgärdsplan för utveckling och förbättring av kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun;

att

åtgärdsplanens förslag skall kommuniceras med Sundsvallsregionens kommuner;

att

senast i oktober 2008 återkomma till kommunstyrelsens samordningsutskott med förslag till projektplan och budget för översyn av kollektivtrafiken inför kommande trafikupphandling;

att

arbetet i projektet skall samordnas med Hela resan, det projekt
som Länsstyrelsen för närvarande planerar; samt

att

de ekonomiska yrkandena prövas i samband med MRPprocessen för 2009-2011.
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Bakgrund
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern lyfter i en gemensam
motion fram att Sundsvalls kommun redan nu bör påbörja arbetet inför
kollektivtrafikupphandlingen 2011 genom att tillsätta ett utvecklingsprojekt för trafiköversyn. Detta med utgångspunkt att öka andelen
arbetspendling med kollektivtrafik för anställda inom kommun, landsting och hos andra större arbetsgivare.
Ansvaret för kollektivtrafiken i det av kommunerna och landstinget
gemensamma bolaget, Västernorrlands länstrafik AB är reglerat i avtal
och bolagsordning. Bolaget upphandlar trafik och tecknar därefter avtal
med entreprenörer/trafikutövare. Kommunens roll är att samverka med
bolaget om upphandling och trafikplanering samt att avsätta budget för
trafiken. Kommunen ansvarar dessutom för anläggande och drift av
hållplatser, bussterminaler och resecentrum om inte annat överenskommits. Även andra infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken är
kommunens ansvarsområde. Ett utvecklingsprojekt berör flera parter,
även trafikutövaren då denne, i stadstrafiken arbetar utifrån ett nettoavtal. Med nettoavtal avses att trafikoperatören får behålla biljettintäkterna och därför får en lägre överenskommen fast ersättning för
trafiken. Tanken med nettoavtal är att detta skall locka bussföretaget att
arbeta för ökat resande och att aktivt jobba med förändringar i utbudet.
Under 1994-1997 genomfördes ett projekt för att utveckla kollektivtrafiken i Sundsvall. Totalt omsatte projektet drygt 12 miljoner varav ca
7 miljoner användes till fysiska åtgärder för att förbättra bussens framkomlighet. Projektet resulterade i en trafikomläggning där sex stadsbusslinjer minskades till dagens fyra. Istället utökades turtätheten och
bussens ”öppettider” förlängdes så att det gick att åka buss hem efter
sista bion. Resandet ökade.
För utveckling av kollektivtrafiken har en särskild utredning KOLL
framåt, arbetat på nationell nivå. I december 2007 överlämnades ett
förslag till handlingsprogram för utveckling av kollektivtrafiken till
regeringen. Förslagen kommer att hanteras i den nationella infrastrukturpropositionen.
Även på länsnivå pågår aktiviteter för att utveckla kollektivtrafiken.
Inför kommande trafikering med tåg inom Norrtåg planerar länsstyrelsen i samarbete med Länstrafiken och kommunerna för ett Mål 2
projekt 2008-2010. Projektet inriktas på attityd- och beteendepåverkan
för ökat resande med kollektivtrafiken. Projektet Hela resan kommer
dock inte att hantera stadstrafiken i Sundsvall.
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Samordning mellan en eventuell översyn av trafiken i Sundsvall och
Hela resan-projektets aktiviteter är nödvändig och har diskuterats eftersom utformningen och placeringen av resecentrum i Sundsvall också
påverkar kollektivtrafik utanför kommunen.
Med hänsyn till att ansvaret för kollektivtrafikens utformning ligger på
flera parter bjöd Stadsbyggnadskontoret in till en workshop den 24
januari för att samtala om motionens förslag på projekt och översyn av
trafiken. I denna workshop deltog Länstrafiken i Västernorrland, Busslink AB, Landstinget i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland
och Sundsvalls kommun. Samråd kring yttrandet har även skett med
ekonomidirektören i Sundsvalls kommun.
Om ambitionen är ett ökat resande i stadstrafikens kollektivtrafik för
arbets- och studiependling måste stadstrafikens turtäthet utökas. Denna
ökning kan inte ske i nuvarande trafikutbud och kostnaden är inte
budgeterad. Även för att nå ökning av resande mellan kommundelscentrum och Sundsvalls centrum behöver trafiken utvecklas och utökas.
Även detta kan komma att innebära höjda kostnader.
Om trafiken utökas innan kommande upphandling anser kontoren
att avtalen med trafikutövaren bör kompletteras med ett kvalitetsdokument för ökad kundanpassning och höjd kvalitet i tjänsten.
Kontoren anser att det finns behov av utveckla fler samarbetsformer
mellan länstrafikbolag, kommun och trafikutövare, att det interna
samarbetet inom kommun behöver förtydligas och utvecklas samt att
ett åtgärdsprogram för utveckling av kollektivtrafiken på kort och lång
sikt behöver tas fram med start våren 2008. Kontoren anser även att
kund/resenärsperspektivet behöver utvecklas tillsammans med ett
affärstänkande.
Inför kommande trafikupphandling föreslår kontoren att parterna i ett
projektorienterat arbetssätt samarbetar för att utreda och ta fram förslag
på utformning av kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun avseende t ex
linjenät, information till resenärer, taxor/biljettmaskiner, upphandlingsformer m.m. För ett sådant arbete behöver särskilda medel avsättas i
budgeten 2009—2010 bl.a. behöver en resvaneundersökning upphandlas för genomförande våren 2009 och även linjenätsanalyser med körtidsberäkningar upphandlas.
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Möjligheter till fysiska åtgärder i gaturum m.m. bör utredas. Särskilt
fokus bör läggas på åtgärder som ger restidsvinster, förkortar körvägar
eller på annat sätt ökar framkomligheten för kollektivtrafiken. Dessa
åtgärder bör kostnadsberäknas och redovisas i projektet.
Ett projekt av denna storlek kan inte genomföras i med befintlig personal i ordinarie verksamhet med annat än att andra uppdrag inte genomförs. Skall detta undvikas bör budgeten för projektet ges ett tillskott på
personal motsvarande en heltidstjänst under 2009-2010. Det handlar då
om möjligheter till resursförstärkning inom trafikplanering, projektledning och utredning.
Överläggning
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Reinhold Hellgren (c) lyfter frågan om de åtgärder som föreslås inte
borde falla inom ramen för det reguljära översyn som ingår i arbetet
inför ett nytt avtal för kollektivtrafiken.
Ordföranden framhåller att det här handlar om en betydligt större
översyn, som inte ingår i ett ordinarie upphandlingsförfarande.
Ingrid Möller (mp) påpekar att en tanke med motionen också är att
satsningen på kollektivtrafik ska genomsyras av ett nytt sätt att tänka,
vilket inkluderar bl a klimatfrågor.
Inlägg görs också av Lena Österlund (s) och Reinhold Hellgren (c).
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-02-19, § 205
• Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse
2008-02-04
• Motion från (s), (mp) och (v), 2007-09-24
––––
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Dnr 470/07 030

§ 385 Svar på enskild motion (m) om "Inför öppen
kvalitetsredovisning inom äldreomsorgen"
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

motionen bifalles;

att

ge socialnämnden i uppdrag att upprätta en plan för det systematiska kvalitetsarbetet;

att

ge socialnämnden i uppdrag att ansvara för utformningen av hur
redovisning på hemsidan skall utvecklas/göras.

Bakgrund
Per Wahlberg (m) och Eva Lohman (m) har till kommunfullmäktige
motionerat om införande av en öppen kvalitetsredovisning inom äldreomsorgen.
Socialtjänsten och kommunstyrelsekontoret föreslår i ett gemensamt
svar att motionen bifalles.
Överläggning
Samordningsutskottet 19 februari 2008
Andreas Nelvig (m) yrkar bifall till beslutsförslaget. Leif Nilsson (s)
instämmer i yrkandet. Utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Eva Lohman (m) tackar för motionssvaret.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-02-19, § 208
• Socialnämndens protokoll 2008-01-23, § 5
• Socialtjänstens skrivelse 2007-12-20
• Enskild motion från (m), daterad 2007-10-22
––––
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Dnr 483/07 030

§ 386 Svar på enskild motion (fp) om "Inför samarbete med Brottsofferjouren!"
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag
kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med motiveringen att ett samarbete
redan pågår.

Bakgrund
Maria Lilja (fp) har lämnat en motion med yrkandet att möjligheterna
för ett aktivt samarbete med Brottsofferjouren och andra aktörer ska ses
över. Detta för ett ännu effektivare arbete för utsatta barn och ungdomars vardag.
Socialnämnden har berett motionen och föreslår att motionen inte ska
bifallas då ett nära samarbete med Brottsofferjouren redan pågår.
Kommunen och jouren har ett medlingssamarbete när det gäller brottsoffer och unga gärningsmän som begår brott. Kommunen ger också
bidrag till ett flertal ideella föreningar inom området som t.ex. KRIS,
BRIS och Kvinnogemenskap.
Överläggning
Samordningsutskottet 19 februari 2008
Lars Persson (fp) yrkar att motionen ska anses besvarad. Utskottet beslutar i enlighet med yrkandet.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Lars Persson (fp) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-02-19, § 209
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-07
• Socialnämndens protokoll 2008-01-23, § 7
• Socialtjänstens skrivelse 2007-12-20
• Enskild motion från (fp)
––––
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Dnr 87/08 023

§ 387 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag
att

Johan Lindeberg entledigas från uppdraget att vara kommunstyrelsens personuppgiftsombud;

att

till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen förordna
kommunjuristen Per Hånell;

att

uppdra till kommunstyrelsekontoret att till Datainspektionen
anmäla att Per Hånell per den 1 februari 2008 ersätter Johan
Lindeberg som kommunstyrelsens personuppgiftsombud.

Bakgrund
Med anledning av att kommunstyrelsens nuvarande personuppgiftsombud, kommunjurist Johan Lindeberg, slutar sin anställning hos
Sundsvalls kommun föreslås kommunstyrelsen utse kommunjurist Per
Hånell till nytt ombud. I kommunen har varje nämnd möjlighet att utse
ett personuppgiftsombud. Att utse ett ombud är ett lämpligt sätt för den
personuppgiftsansvariga nämnden att erhålla stöd för att tillgodose de
krav som personuppgiftslagen, PuL (1998:204), och personuppgiftsförordningen, PuF (1998:1191) ställer och därigenom minska risker för
felaktiga behandlingar av personuppgifter.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-02-13, § 330
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-01-24, rev. 2007-01-31
––––
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Dnr 2/08 102

§ 388 Val av ny ersättare (c) till Svartviks Industriminnen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Sten Lundgren (c), Albäcksgatan 29 A, 852 35 Sundsvall
till ersättare i styrelsen för Svartviks Industriminne under
återstoden av innevarande mandatperiod.

Bakgrund
Kommunstyrelsen valde den 4 december 2006, § 59, Thomas Persson
(c) till ersättare i styrelsen för Svartviks Industriminne.
Han har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Svartviks
Industriminne.
Överläggning
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Reinhold Hellgren (c) föreslår att till ny ersättare till Svartviks
Industriminnen utses Sten Lundgren (c). Kommunstyrelsen beslutar
enligt förslaget.
––––
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Dnr 2/08 102

§ 389 Val av ny ersättare (s) till Kommunala Handikapprådet (KHR)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hänskjuta frågan om val av ny ersättare till Kommunala
Handikapprådet (KHR) till ett kommande sammanträde.

Bakgrund
På kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2008 valdes Leif
Nilsson (s) till ny ordförande efter Fredd Sandberg (s) i Kommunala
Handikapprådet (KHR).
Detta innebär att Leif Nilssons (s) uppdrag som ersättare är vakant och
ny ersättare måste utses på kommunstyrelsens sammanträde den 10
mars 2008.
Överläggning
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
Ordföranden konstaterar att något namnförslag inte finns för tillfället.
Förslag på ny ersättare kommer därför att lämnas av (s) vid ett
kommande kommunstyrelsesammanträde.
––––
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Dnr 2/08 102

§ 390 Val av tre personer till den tvärpolitiska
arbetsgruppen för "Översyn av de alkoholpolitiska riktlinjerna"
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
återremittera ärendet, med motiveringen att den tvärpolitiska
arbetsgruppen bör utses först efter att regeringen presenterat sin
syn på utredningen Översyn av alkohollagen (direktiv
2007:127).

att

Bakgrund
Moderaterna har inkommit med en motion till fullmäktige den 5
oktober 2007, om att göra en översyn av de alkoholpolitiska riktlinjerna. Enligt motionen möter inte de innevarande riktlinjerna upp
mot restaurangbranschens krav och förväntningar på kommunen.
Motionen yrkar att
-

en tvärpolitisk arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelse, socialnämnd, stadsbyggnadsnämnd samt Sundsvall
Arena AB får i uppdrag att genomföra en översyn av dagens
alkoholpolitiska riktlinjer och

-

arbetsgruppen även får i uppdrag att komma med förslag på en
förändring av ansvarsfördelningen, vad avser tillståndsgivning
och tillsyn i alkoholärenden med syfte att införa ett delat ansvar.

Kommunstyrelsekontoret har berett frågan i samarbete med berörda
tjänstemän från socialnämnd, stadsbyggnadsnämnd, miljönämnd samt
Sundsvall Arena AB.
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Överläggning
Samordningsutskottet 5 februari 2008
Kim G Ottosson (v) yrkar att beslutsförslaget ska revideras enligt
följande:
Att bifalla motionens första yrkande vad gäller att tillsätta en tvärpolitisk
arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra en översyn av Sundsvalls
kommuns alkoholpolitiska riktlinjer, men utan precisering av
sammansättningen,
Att arbetsgruppen påbörjar sitt arbete först efter att regeringen presenterat
sin syn på utredningen Översyn av alkohollagen (Direktiv 2007:127) som
den borgerliga regeringen beslutade om i september 2007,
Att uppdra till kommunstyrelsen att utse personer till den tvärpolitiska
arbetsgruppen enligt första att-satsen och upprätta förslag till direktiv,
Att i övrigt avslå yrkandena i motionen.

Ordföranden förtydligar att regeringens rapport ska vara färdigställd i
december 2008.
Hans Brynielsson (kd), Andreas Nelvig (m) och Lars Persson (fp)
framför att de återkommer i kommunstyrelsen med sina
ställningstaganden.
Kommunstyrelsen 8 februari 2008
Andreas Nelvig (m) förklarar att moderaterna, folkpartiet, centerpartiet
och kristdemokraterna tagit fram ett gemensamt förslag till beslut i
ärendet, och yrkar att följande beslutsförslag ska tillställas
kommunfullmäktige:
- Att tillsätta en tvärpolitisk arbetsgrupp som får i uppdrag att
genomföra en översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska
riktlinjer
- Att samma grupp får i uppdrag att utvärdera och eventuellt
pröva en förändring av nuvarande ansvarsfördelning för
tillståndsgivning och tillsyn i alkoholärenden
- Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en tvärpolitisk
arbetsgrupp
- Att gruppen skall beakta utredningen Översyn av alkohollagen,
samt
- Att motionen därmed anses besvarad.
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Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden, dels Leif
Nilssons yrkande om bifall till samordningsutskottets förslag, dels
Andreas Nelvigs m.fl. yrkande om bifall till moderaternas, folkpartiets,
centerpartiets och kristdemokraternas gemensamma beslutsförslag.
Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
samordningsutskottets förslag.
Kommunfullmäktige 25 februari 2008
Andreas Nelvig (m) yrkar att de beslutsformuleringar som lades fram
av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna
gemensamt vid ärendets behandling i kommunstyrelsen, ska bifalls.
Dessa lyder:
- Att tillsätta en tvärpolitisk arbetsgrupp som får i uppdrag att
genomföra en översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska
riktlinjer
- Att samma grupp får i uppdrag att utvärdera och eventuellt
pröva en förändring av nuvarande ansvarsfördelning för
tillståndsgivning och tillsyn i alkoholärenden
- Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en tvärpolitisk
arbetsgrupp
- Att gruppen skall beakta utredningen Översyn av alkohollagen,
samt
- Att motionen därmed anses besvarad.
Bertil Hörnqvist (kd) ställer sig bakom Andreas Nelvigs yrkande. Han
påpekar dock att motionen andas en mycket positiv attityd till alkohol,
vilket inte är okomplicerat eftersom en hög alkoholkonsumtion ligger
bakom många samhällsproblem. Alkoholfrågorna måste hanteras i ett
helhetsperspektiv.
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Regeringen
har föreslagit en översyn av alkohollagstiftningen, vilken kommunen
bör avvakta.
Andreas Nelvig (m) håller med om att man ska ta hänsyn till
regeringens översyn, men att arbetet i kommunen ändå kan påbörjas.
Ordföranden förklarar att hon uppfattat två yrkanden; dels Andreas
Nelvigs m.fl. yrkande bifall till de alternativa beslutsformuleringar som
lagts fram av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och
kristdemokraterna, och dels Peder Björks yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Hon ställer de bägge yrkandena mot varandra, och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
K Lennart Andersson (s) yrkar att ärendet återremitteras, med
motiveringen att man bör avvakta med att utse ledamöter till den
tvärpolitiska arbetsgruppen tills regeringen presenterat sin syn på
utredningen Översyn av alkohollagen (direktiv 2007:127).
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Det noteras till protokollet att ärendet sålunda ska tas upp igen när
utredningen Översyn av alkohollagen presenterats, preliminärt i
december 2008.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-02-25, § 309
––––
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Dnr 146/08 311

§ 391 Fråga om att uppkalla gata efter konstnären
Bengt Lindström
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hänskjuta frågan till stadsbyggnadsnämnden, samt förtydliga att
ärendet utöver gata även skulle kunna avse torg, plats eller
liknande.

Bakgrund
Presidiekonferensen har beslutat uppmana kommunstyrelsen att verka
för att ett varaktigt minne av den nyligen avlidne konstnären Bengt
Lindström skapas i Sundsvall, t ex genom att en gata uppkallas efter
honom.
Överläggning
Presidiekonferensen 31 januari 2008
Under punkten övriga frågor väcker ordföranden frågan om kommunen
på något sätt bör uppmärksamma konstnären Bengt Lindström, med
anledning av hans bortgång.
Kim G Ottosson berättar att man på Kulturmagasinet ordnat en tillfällig
minnesplats. Hon framhåller dock att man i Sundsvall inte har
traditionen att uppmärksamma avlidna konstnärer.
Hans Lennart Wormbs påpekar att ett varaktigt minne kunde vara på
sin plats, kanske kan en gata uppkallas efter Bengt Lindström?
Ledamöterna är eniga om att detta är en bra idé, och man beslutar
uppmana kommunstyrelsen att verka för att så sker.
Kommunstyrelsen 10 mars 2008
João Pinheiro (s) yrkar att frågan hänskjuts till stadsbyggnadsnämnden
för vidare beredning.
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Erland Solander (m) föreslår att frågan bör förtydligas och vidgas, på så
sätt att ett varaktigt minne av Bengt Lindström skulle kunna vara också
ett torg, en plats eller motsvarande, inte endast en gata. Detta inte minst
då nya torg och platser kan komma att skapas i anslutning till de nya
kulturbyggnader som kan komma att byggas i Sundsvall.
João Pinheiro (s) ställer sig bakom Erland Solanders förslag.
Reinhold Hellgren (c) framhåller att det är lämpligt att
stadsbyggnadsnämnden i sin beredning tar fram flera olika alternativa
förslag, som de kan ta ställning till. Förslagen kan t ex avse olika
lokaliseringar i kommunen.
Kim Ottosson (v) yrkar att frågan hänskjuts till stadsbyggnadsnämnden,
tillsammans med det av Erland Solander (m) föreslagna förtydligandet.
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut; att
hänskjuta ärendet till stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med det
förtydligande som Erland Solander föreslagit.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Det noteras till protokollet att kommunstyrelsen också lämnar som
synpunkt till stadsbyggnadsnämnden, att det kan vara lämpligt att
nämnden tar fram flera olika förslag att ta ställning till.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges presidiekonferens protokoll 2008-01-31, § 5
––––
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Dnr 9/08 002

§ 392 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 13 och 26 februari 2008; samt
Samordningsutskottet den 5 och 19 februari 2008.

––––
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Dnr 11/08 002

§ 393 Delegationsbeslut – personalfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga fem beslut om pension som fattats den
18 februari 2008, nr 1-5, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsbemyndigande i personalfrågor.

––––
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§ 394 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 –
kameraövervakningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga tre beslut som fattats under tiden den
2008:
•

AB Berner & Co på Gesällvägen 12 i Birsta, Sundsvalls
kommun (Ks dnr 49/08 308)

med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt.
––––
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Dnr 82/08 004

§ 395 Delegationsbeslut – Arkivtaxa 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i ärende
”Arkivtaxa 2008”.

––––
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Dnr13/08 002

§ 396 Delegationsbeslut – Yttrande ang ansökningar om bidrag ur bygdeavgiftsmedel från
Ljungan, Indalsälven och Holmsjön i Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga ett den 1 februari 2008 daterat yttrande
till länsstyrelsen angående ansökningar om bygdeavgiftsmedel
som beslutats av näringslivsutvecklaren.

––––
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Dnr 6/08 006

För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden
•

Presidiekonferens protokoll den 31 januari 2008

STADSBYGGNADSKONTORET
• Revisionsrapport – uppföljning av gator och vägar inklusive
bedömning av redovisnings-principerna (Ks dnr 409/07 007)
KOMMUNFÖRBUNDET OCH LANDSTINGET I
VÄSTERNORRLAND
• Inbjudan till ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen till
seminarium ”Framtidens kollektivtrafik” om kollektivtrafikens
utveckling i länet den 11 april 2008 (Ks dnr 107/08 501)
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 08:17 Traktamentsbelopp 2008
• Cirkulär 08:19 Budgetförutsättningar för åren 2009—2011
• Cirkulär 08:21 Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
• PM om ”Rapport från Nätverket Måttbandet”
• Häfte om ”Samtalstonen i politiken – Ett diskussionsunderlag för
förtroendevalda i kommuner och landsting”
• Inbjudan till konferensen ”Medborgardialog för unga och med
unga” den 15 april 2008 i Stockholm
• Inbjudan till konferensen ”Ett första steg för enklare Plan- och
bygglag” hålls på följande datum och platser:
o 29 februari 2008 i Stockholm
o 5 mars 2008 iGöteborg
o 14 mars 2008 i Gävle
o 17 mars 2008 i Umeå
o 19 mars 2008 i Hässleholm
o 28 mars 2008 i Örebro
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REGION GÄVLEBORG OCH KOMMUNFÖRBUNDET
VÄSTERNORRLAND
• Förfrågan om ”Utbildningsbehov 2008”. Svar erhålles senast den 3
mars 2008 till utbildning@regiongavleborg.se. För information:
Olle Larsson, tel 0651-183 93 eller
070-623 83 93
• Inbjudan till kursen ”Nyheter inom Plan- och bygglagområdet” den
29 april 2008 i Härnösand
• Inbjudan till kursen ”Avtal och arbetsrätt för chefer och
arbetsledare – Vet du som personalansvarig vad som gäller?” den
16 april 2008 i Hudiksvall
REGION GÄVLEBORG, KOMMUNFÖRBUNDET
VÄSTERNORRLAND OCH KOMMUNFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN
• Inbjudan till kurs i ”Avloppsteknik, 1 ½ dag” den 14 mars 2008 i
Hudiksvall
INFRASTRUKTURPLANERNA I VÄSTERNORRLANDS LÄN
• Jan Gullmarks skrivelse med bilagor om flera års studerande och
analyserande av de infrastrukturplaner som finns för kustområdet i
Västernorrlands län
––––
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