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Tid Kl. 14.00 – 15.35 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Peder Björk (s) v ordförande  
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare  
 Lena Österlund (s)   
 Leif Nilsson (s)   
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare  
 Magnus Sjödin (m)   
 Andreas Nelvig (m)   
 Eva Lohman (m)   
 Habib Effati (-)   
 Pär Hammarberg (fp) tjänstgörande ersättare  
 Reinhold Hellgren (c)   
 Kim G Ottosson (v)   
 Mats Mehlin (c) tjänstgörande ersättare  
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Christina Nordenö (s)   
 Lena Sjöberg (s)   
 Claes Stockhaus (v)   
 Annicka Burman (v)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 398-399 
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Arne Mattisson kommunjurist  
 Per Skjutar samhällsplanerare § 398 
 Tommy Jansson Skönsbergsprojektet § 398 
 Ulla Näsman direktör, Kultur & Fritid § 398 
 Eva Marie Thyberg ekoekonomistrateg §§ 398-399 
 Christel Öhgren assistent  
 Karin Nyman kommunsekreterare  
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Protokollet omfattar §§ 398--417 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Karin Nyman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Ingrid Möller 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-04-14 2008-04-16 2008-04-16 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-05-09  Karin Nyman 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ingrid Möller med 
Tommy Eriksson som ersättare. 
 
– – – –  
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§ 398 Presentation av utvecklingsarbetet i 
Skönsberg 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har Per Skjutar, Tommy Jansson och Ulla 
Näsman bjudits in för att berätta om utvecklingsarbetet i Skönsberg. 

Överläggning 
Ulla Näsman berättar att arbetet i Skönsberg baseras på ett lokalt 
utvecklingsavtal mellan staten och kommunen, som syftar till att skapa 
nya arbetstillfällen och bryta segregation. Metoderna har tidigare 
prövats med framgång i storstadsregionerna. Under 2007 har 21 
kommuner i landet deltagit.  
En strategisk stadsdelsplan har formulerats för Skönsberg, med målen 
att öka elevers måluppfyllelse i skolan, att skapa fler arbetstillfällen, att 
skapa mötesplatser för befolkningen, minska ohälsan samt att öka 
valdeltagandet. Arbetet har pågått från april till december 2007 vilket 
får ses som en ”försöksperiod”. Styrgrupp har varit förvaltnings-
cheferna från Kultur & Fritid, barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialtjänsten, förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration samt stadsbyggnadskontoret. Mitthem och Räddnings-
tjänsten har också medverkat. 
 
Per Skjutar berättar att en utgångspunkt har varit ”underifrån-
perspektivet”; att stärka och uppmuntra invånarnas förutsättningar till 
eget, verkligt inflytande och delaktighet. Helhetssyn och långsiktighet 
har präglat arbetet, och man har samarbetat med bl a Polisen, arbetsför-
medlingen, försäkringskassan och andra statliga myndigheter. Även 
företag i Skönsberg och olika ideella organisationer har deltagit. 
 
Tommy Jansson berättar om några av de konkreta resultaten av arbetet. 
Man började med öppna möten, vilket resulterade i en lång lista med 
förslag. Ganska snart kunde man se att det finns gott om resurser i 
Skönsberg, men att dessa arbetade i ”stuprör” utan kännedom om 
varandra. En viktig uppgift blev därför att skapa ”hängrännor” och se 
till att människor kunde mötas och få syn på sina gemensamma 
möjligheter. Exempelvis samarbetar idag Röda Korset, Svenska kyrkan 
och hemtjänsten i en lokal som bl a används för dagverksamhet för 
äldre och ensamma. En grupp muslimska kvinnor har på eget initiativ 
startat en förening. Fritidsgården, Svenska kyrkan, Skönsbergs Folkets 
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hus och biblioteket har börjat samarbeta kring arrangemang för 
ungdomar, och man ser stora utvecklingsmöjligheter framåt. 
 
En extern utvärdering av arbetet har nyligen blivit klar; Lars Göran 
Karlsson, docent vid Umeå Universitet, har följt upp arbetet och kan 
konstatera att en ny modell för samhällsbyggnad nu håller på att 
utvecklas. Trots den korta tid man varit igång, har insatserna gett 
resultat och ”gjort skillnad”. Arbetet bör få fortsätta, men behöver då en 
tydligare organisation, och permanenta resurser bör avsättas. 
 
Per Skjutar framhåller att man gärna vill fortsätta med arbetet, men att 
man nu avvaktar besked om staten vill fortsätta satsa på detta.  
 
Ulla Näsman påpekar att alla kommunala förvaltningar som deltagit är 
positiva till en fortsättning, och man avser att återkomma till 
kommunstyrelsens samordningsutskott med ett förslag till fortsatt 
arbete. 
 
Ulla Näsman, Per Skjutar och Tommy Jansson svarar på frågor från 
ledamöterna. 
 
Habib Effati ( ) framhåller att arbete av denna typ är både svårt, 
nödvändigt och berömvärt. Representativitet brukar vara ett problem – 
vissa grupper har en tendens att lämnas utanför. Han frågar därför 
vilken uppsökande verksamhet som skett gentemot olika invandrar-
grupper. 
Per Skjutar håller med om att det kan vara ett problem att engagera alla. 
I Skönsberg har man försökt ordna möten och mötesplatser där olika 
grupper kan mötas och samarbeta. 
 
Magnus Sjödin (m) frågar om kommunen verkligen behöver vänta på 
ett besked från regeringen för att kunna arbeta vidare. Ett förslag till 
fortsatt arbete bör kunna tas fram omgående. 
Ulla Näsman instämmer i detta, och lovar att ett förslag ska tillställas 
samordningsutskottet så snart som möjligt. 
 
Reinhold Hellgren (c) håller med om att arbetet bör fortsätta och inte 
ligga i ”vänteläge” för länge. Man har nu investerat tid och engage-
mang i Skönsberg, och arbetet bör därför snarast permanentas. Han 
frågar hur mycket pengar kommunen har att vänta från staten. Han 
frågar också hur det tidigare, nu avslutade försöket med medborgar-
kontor påverkat det nya utvecklingsarbetet. 
Tommy Jansson svarar att det är omöjligt att svara på hur försöket med 
medborgarkontor påverkat det nya arbetet. 
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Ulla Näsman tydliggör att inga nya pengar är att vänta från staten; 
deras insats handlar om att omfördela befintliga medel genom att i 
regleringsbreven till olika myndigheter särskilt peka på vikten av arbete 
av denna typ. 
 
Lena Österlund (s) frågar hur de statliga myndigheternas medverkan 
sett ut hittills i utvecklingsarbetet. 
Per Skjutar berättar att man bl a gett stöd i form av information och 
statistik. Arbetsförmedlingen har också tillsatt en särskild tjänst med 
samverkansansvar. Försäkringskassan har arbetat med en intern 
omorganisation, och därför haft små möjligheter att medverka 
praktiskt. Polisen har arbetat fram en konkret åtgärdsplan som kommer 
att genomföras framåt i tiden. 
 
Lars Hillerström (mp) frågar hur diskussionerna kring skolan i 
Skönsberg påverkat arbetet. 
Tommy Jansson svarar att Skönsberg som ”varumärke” kan bli mindre 
värt utan ett högstadium, men att flytten av högstadiet inte alls behöver 
betyda att eleverna får sämre måluppfyllelse – och målet för 
utvecklingsarbetet är ju just att öka måluppfyllelsen. 
Ulla Näsman påpekar att högstadiet i Skönsberg troligen hade fått 
flyttas eller förändras även utan det aktuella beslutet, eftersom den 
kommande höstens elevantal väntas bli mycket lågt – ett stort antal 
elever har redan sökt sig till andra skolor i området. 
 
Reinhold Hellgren (c) frågar om en lösning liknande ”Samtjänst” i 
Fränsta kan vara intressant för Skönsberg.  
Ulla Näsman svarar att en sådan lösning är viktig att studera och lära av 
för framtiden. 
 
Ordföranden tackar för informationen, och uttrycker en förhoppning 
om att arbetet i Skönsberg ska kunna fortsätta.  
 
 
– – – – 
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§ 399 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören presenterar Eva Marie Thyberg, som nyligen börjat 
på kommunstyrelsekontoret som ekoekonomistrateg. Eva Marie 
berättar att hon ska arbeta med att stärka hållbarhetstänkandet i 
kommunen; dels vid framtagande av styrdokument som Mål och 
resursplanen, dels genom att arbeta med konsekvensanalyser inför 
större beslut och dels genom att bistå bl a upphandlingsenheten i olika 
frågor. 
 
Kommundirektören berättar också att ett e-rekryteringsverktyg har 
tagits fram, och att det från och med nu kommer att användas vid alla 
rekryteringar i kommunen.  
 
Ett nytt regelverk för så kallad ”första linjens sjukvård” håller på att tas 
fram på riksnivå. Detta kan få betydelse för kommunen och 
kommunhälsan, eftersom det kan innebära att kommunhälsan tar över 
en del av primärvårdens ansvar för de anställda. 
 
Glädjande är att Anna Wåhlin vid HUR-enheten har fått pris som Årets 
eldsjäl i Sverige av Kompetensgruppen. 
 
Det är nu klart att Ostindienfararen Götheborg kommer att besöka 
Sundsvall i sommar. Fartyget kommer hit den 23 juli. Sundsvall 
Norrlands Huvudstad (tidigare Position Sundsvall) ansvarar för att 
organisera besöket, och hitta lokala samarbetspartners. 
 
Till sist berättar kommundirektören att sundsvallsföretaget Navaero, 
som är världsledande inom dokumentationsdatorer för flygplan, 
planerar att expandera i samarbete med Boeing. Detta kan innebära 100 
nya civilingenjörsjobb i Sundsvall, och man arbetar nu för att hitta goda 
förutsättningar för expansionen. 
 
– – – – 
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Dnr 172/08  042 
 

§ 400 Överföring av resultat 2007 samt invester-
ingsanslag för kommunstyrelsekontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att överföra kommunstyrelsekontorets driftresultat och återstående 

internlån för 2007 till 2008 enligt kontorets förslag samt att 
eventuella omfördelningar under året delegeras till kommun-
direktören. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag på hur 2007 års 
resultat samt investeringsanslag kan överföras till 2008 års budget. 
 
Enligt gällande regler skall hela avvikelsen mot 2007 års budget över-
föras. Tillsammans med tidigare års ackumulerade resultat uppgår det 
egna kapitalet vid 2008 års början till 8 192 tkr. För investeringar 
överförs 1 509 tkr. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-01, § 359 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-18 
 
– – – – 
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Dnr 32/07  040 
 

§ 401 Kommunstyrelsens mål och resursplan 2008, 
reviderat siffermaterial 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna det reviderade ekonomiska siffermaterialet för MRP 

2008. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 2008 att anta förslag till 
mål och resursplan för 2008 för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsekontoret fick också i uppdrag att återkomma med 
reviderat siffermaterial baserat på definitiva ekonomiska ramar för 
2008. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-01, § 360 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-13 med bilaga 
 
– – – – 
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Dnr 126/08  042 
 

§ 402 Årsredovisning 2007 för Kommunalförbundet 
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2007 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen och 

  
att fastställa årsredovisning 2007 för Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall har över-
lämnat sin årsredovisning för 2007 till kommunen. Sundsvalls kommun 
och Landstinget Västernorrland är medlemmar i förbundet. Kommu-
nens andel uppgår till 68 % och landstingets andel till 32 %. 
 
Resultatet uppgår till -68 tkr. Kommunalförbundets egna kapital upp-
gick till 2 514 tkr i bokslutet för 2006. 
 
Kommunalförbundets syfte är att, till gagn för invånarna i Västernorr-
lands län, bredda och berika möjligheterna till musikupplevelser av hög 
kvalité och att befästa musikverksamheten som uttrycksmedel och 
konstform. 
 
Kommunalförbundets revisorer har den 25 februari 2008 avlämnat en 
revisionsberättelse för verksamheten 2007. Revisorerna tillstyrker att 
kommunalförbundets årsredovisning fastställs och att förbundsdirek-
tionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-03-18, § 224 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-03 
• Brev från revisorerna 2008-02-25 
• Årsredovisning 2007 för Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall 
 
– – – – 
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Dnr 160/08  042 
 

§ 403 Revisionsberättelse 2007 – Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Sundsvall-Timrå Räddnings-

tjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 enligt 
revisorernas förslag i revisionsberättelsen och 

  
att fastställa årsredovisning 2007 för Sundsvall-Timrå Räddnings-

tjänstförbund. 

Bakgrund 
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredo-
visning för 2007 till medlemskommunerna. 
 
Ändamålet med förbundet är att hålla en för Sundsvalls och Timrå 
kommuner gemensam räddningstjänst som enligt lag eller annan för-
fattning åvilar var och en av medlemskommunerna. Under 2007 har 
Sundsvalls kommun svarat för 80,75 % och Timrå kommun för 19,25 % 
av bidraget till förbundet. 
 
Årets resultat för räddningstjänstförbundet är ett överskott på 1 862 tkr. 
 
Det egna kapitalet uppgår till 11 215 tkr. Räddningstjänstförbundet har 
under 2007 uppfyllt kravet på en ekonomi i balans. 
 
Räddningstjänstförbundets revisorer har den 14 mars 2008 avlämnat en 
revisionsberättelse för verksamheten 2007. Revisorerna tillstyrker att 
fullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-04-08, § 232 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-01 
• Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2007 
• Revisionsrapport 2008-03-14 

 
– – – – 
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Dnr 103/08  346 
 

§ 404 Förslag till ändrade regler för uttag av 
anläggningsavgift i Taxa för allmänna VA-
anläggningar i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna de föreslagna förändringarna i 5.1 c och 5.3 i Taxa för 

den allmänna VA-anläggningen i Sundsvall; 
  
att förändringen skall gälla från och med 1 maj 2008. 

Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB har upprättat förslag till förändring av § 5.1 c och 
5.3 i Taxa för allmänna VA-anläggningar i Sundsvall. 
 
Styrelsen i Stadsbacken AB behandlat frågan vid sammanträde 13 
december 2007 och beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
de föreslagna förändringarna. 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget till förändring av taxan. 
 

Överläggning 

Kommunstyrelsen 14 april 2008  
Mats Mehlin (c) framför önskemål om att handlingarna i ärendet ska 
förtydligas. Vad innebär de förändringar som föreslås på sidan 2 i 
förvaltningsskrivelsen – vilken blir skillnaden? Kan konkreta exempel 
ges för att illustrera detta? 
 
Ordföranden framhåller att bakgrunden till korrigeringen är att ge en  
mer rättvis beräkningsgrund för taxan. Hon håller dock med om att 
skrivelsen kan kompletteras eller förtydligas inför ärendets behandling i 
kommunfullmäktige. Hon föreslår dessutom att representant för 
Sundsvall Vatten AB ska inbjudas till kommunfullmäktige, för att svara 
på eventuella frågor kring taxan. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-04-14 13 
 

 
Inlägg görs av Ingrid Möller (mp) och Lena Österlund (s). 
 
Reinhold Hellgren (c) framhåller att VA-taxan är något som berör 
många medborgare, och att det därför är viktigt att beslutsunderlaget är 
tydligt.  
 
Inlägg görs också av Kim G Ottosson (v) och Mats Mehlin (c).  
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finansutskottets förslag. 
 
Det noteras dock till protokollet att handlingarna i ärendet ska 
kompletteras inför dess behandling i kommunfullmäktige, på det sätt 
som framförts under överläggningen.  
Dessutom ska vd för Sundsvall Vatten AB, Micael Löfqvist, inbjudas 
att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde för att besvara 
eventuella frågor.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-03-11, § 350 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-29 
 
– – – – 
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Dnr 108/08  106 
 

§ 405 Medverkan i projektet "Bästa resan - hållbar 
regionförstoring ur ett Bästa resanperspek-
tiv" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att medfinansiera Länsstyrelsen i Västernorrlands projekt Bästa 

resan med totalt 1 350 tkr för perioden 2008-2011; 
  
att bidraget fördelas med 100 tkr år 2008, 200 tkr per år under 

2009--2010 och att dessa medel tas från redan beslutade medel 
till arbetet med Sundsvallsregionen; 

  
att ytterligare bevilja 100 tkr till arbetet med Sundsvallsregionen för 

år 2011; 
  
att ovanstående medel till Sundsvallsregionsarbetet tas från anslaget 

för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism; 
  
att resterande medel till projektet Bästa resan tas från investerings-

budgeten för perioden 2009-2011 och fördelas med 300 tkr per 
år 2009--2010 och 150 tkr år 2011; 

  
att medel från investeringsbudgeten till projektet Bästa resan ska 

nyttjas för investeringar och att det ska beaktas i arbetet med 
mål- och resursplanen för 2009--2011. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 4 december 2007 (§ 280) om finansiering 
av arbetet med Sundsvallsregionen med 600 tkr per år under 2008--
2010. 
 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har inkommit med en ansökan till 
Sundsvalls kommun om medfinansiering till projektet Bästa resan 
(tidigare kallat Hela resan) med totalt 1 350 tkr fördelat på perioden 
2008--2011. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Syftet med projektet Bästa resan är att uppnå attraktiva och konkurrens-
kraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och 
kraftigt ökad andel kollektivt resande. Regionen har idag en kollektiv-
trafikandel på endast ca 10 % av personresorna. Ett mål med projektet 
är att kraftigt höja denna andel. 
 
Projektet inriktar sig på tre förbättringsområden: ändra attityd och be-
teende till kollektivtrafiken, skapa attraktiva bytespunkter samt sam-
hällsplanering för ökat kollektivt resande och hållbar regionförstoring. 
 
Kommunstyrelsekontoret menar att projektet Bästa Resan är ett gott 
verktyg för Sundsvalls kommuns fortsatta arbete med att utveckla goda 
förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt baserad på bra kommu-
nikationer och utbyggd infrastruktur. 
 
Kontoret föreslår finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
medfinansiera projektet Bästa resan med totalt 1 350 tkr för perioden 
2008--2011. Vidare föreslår kontoret att bidraget fördelas med 100 tkr 
år 2008, 200 tkr per år under 2009--2010 och att dessa medel tas från 
redan beslutade medel till arbetet med Sundsvallsregionen. Kontoret 
föreslår även att ytterligare bevilja 100 tkr för år 2011 till arbetet med 
Sundsvallsregionen och att ovanstående medel tas från anslaget för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. 
 
Vidare föreslås att resterande medel till projektet Bästa resan tas från 
investeringsbudgeten för perioden 2009--2011 och fördelas med 300 
tkr per år 2009--2010 och 150 tkr år 2011. Slutligen föreslås att medel 
från investeringsbudgeten till projektet Bästa resan ska nyttjas för in-
vesteringar i bland annat attraktiva bytespunkter i Sundsvalls kommun i 
form av exempelvis pendlarparkeringar och att det ska beaktas i arbetet 
med mål- och resursplanen för 2009--2011. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-04-01, § 358 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-25 med bilaga 1 
 
– – – – 
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Dnr 482/07  030 
 

§ 406 Svar på enskild motion (c) om karta för 
bekvämlighetsinrättning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motiveringen att arbetet redan pågår för att 

ta fram en ny karta. 

Bakgrund 
Anette D. Martins (c) önskar i en motion att kommunen bör ge ut en 
karta över bekvämlighetsinrättningar. 
 
Stadsbyggnadsnämnden håller just nu på att ta fram en ny Sundsvalls-
karta. Denna ska vara klar i juni 2008 och nämnden kommer att ta med 
sig önskan om att även markera allmänna toaletter på kartan. Men 
nämnden har däremot inte möjlighet att tillfråga affärerna om de vill 
markera ut sina toaletter på kartan. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar att motionärens önskan infrias 
genom att en ny karta kommer att tas fram. Men mot bakgrund av att 
arbetet redan pågick innan motionen lämnades in, och mot bakgrund av 
att affärerna i city inte kommer att finnas med på kartan föreslår 
kontoret att motionen ska avslås. 

Överläggning 

Samordningsutskottet 8 april 2008  
Lars Persson (fp) yrkar bifall till motionen. 
Leif Nilsson (s) yrkar avslag till motionen. 
 
Efter överläggningen ställer ordföranden proposition på yrkanden. Han 
frågar utskottet om de bifaller avslaget, eller om de tillstyrker 
motionen. Han finner att utskottet bifaller avslaget. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 14 april 2008  
Reinhold Hellgren (c) lyfter frågan om hantering av motioner och 
medborgarförslag generellt i kommunen. Vilken beredskap har man för 
att hantera och genomföra bra förslag som kommer in? Han yrkar bifall 
till motionen. 
 
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Leif Nilsson (s) framhåller att den nu aktuella motionen befinner sig i 
gränslandet mellan motion och synpunkt. Det arbete som redan pågår är 
delvis i linje med det motionären önskar, dock kan man inte i alla delar 
genomföra förslaget varför rekommendationen blir att motionen avslås. 
Han yrkar bifall till samordningsutskottets förslag, det vill säga avslag 
till motionen. 
 
Ordföranden säger att hon uppfattat två förslag till beslut; dels Leif 
Nilssons (s) yrkande om bifall till samordningsutskottets förslag, som 
är att avslå motionen, och dels Reinhold Hellgrens (c) yrkande om 
bifall till motionen. 
Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets 
förslag, som innebär att avslå motionen. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Andreas Nelvig (m), 
Eva Lohman (m), Pär Hammarberg (fp), Reinhold Hellgren (c), Mats 
Mehlin (c) samt Habib Effati ( ). 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-04-08, § 229 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-26 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-02-13, § 28 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-01-23 
• Enskild motion (c) om karta med bekvämlighetsinrättningar  

2007-10-29 
 
– – – – 
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Dnr 511/07  030 
 

§ 407 Svar på enskild motion (c) om torg/ 
samlingsplats i Njurunda 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Hans Forsberg Svensson (c) föreslår i en motion att ett torg eller grön-
område bör anläggas i Njurundabommen, på fastigheterna Prästbol 1:97 
och Prästbol 1:52. Han yrkar att: 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheten att förvärva fastigheterna och om inga hinder 
föreligger att förvärva dem. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efter 
ett förvärv utveckla området till en naturlig mötesplats för 
njurundaborna. 

 
Motionen har beretts av fastighetsnämnden och stadsbyggnadskontoret. 
De menar att innan ett torg kan byggas bör en planläggning av området 
göras där man tar hänsyn till nya anslutningsvägar till E4, trafiksäker-
het och ett eventuellt torg/samlingsplats. 
 
Fastighetskontoret har idag inga medel att förvärva fastigheterna för, 
dessutom har ett ägarbyte skett av fastigheten Prästbol 1:52 och den 
nya ägaren har för avsikt att bebygga fastigheten med ett nytt bostads-
hus. I översiktsplanen för Sundsvalls finns inte heller planer på att 
anlägga ett nytt grönområde i Njurundabommen. Mot bakgrund av 
detta föreslår kommunstyrelsekontoret att motionen ska avslås. 
 

Överläggning 
Kommunstyrelsen 14 april 2008  
Reinhold Hellgren (c) framför att han accepterar att motionen avslås, 
mot bakgrund av de förhållanden som framkommit under ärendets 
beredning. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag, som 
innebär att avslå motionen. Han framhåller att tanken på ett torg i 
Njurunda är god, men de förhållanden som framkommit under ärendets 
beredning gör tyvärr att motionärens förslag inte går att genomföra. 
 
Mats Mehlin (c) meddelar att centerpartiet har för avsikt att återkomma 
med en mer allmänt hållen motion, där plats för torget i Njurunda inte 
specificeras. 
 
Ordföranden säger att hon endast uppfattat ett förslag till beslut, Leif 
Nilssons (s) yrkande om bifall till samordningsutskottets förslag, som 
innebär att avslå motionen. 
Hon finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-04-08, § 230 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-26 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-02-21, § 14 
• Enskild motion (c) om torg/samlingsplats i Njurunda 2007-10-22 
 
– – – – 
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Dnr 521/07  030 
 

§ 408 Svar på motion (c) om en allmän städdag i 
kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt  

 
att under förutsättning att motionen bifalles av kommunfullmäktige, 

för egen del ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram ett 
förslag till planering för en allmän städdag i kommunen - i 
samarbete med kommunala förvaltningar, bolag och andra 
aktörer - och därefter återkomma till kommunstyrelsens 
samordningsutskott. 

Bakgrund 
Centerpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att Sundsvalls 
kommun ska vara huvudarrangör för en Allmän städdag i kommunen 
och att den samordnas med Håll Sverige Rent och skräpplockardagar-
na. 
 
Fastighetskontoret har i samråd med utvecklingschefen berett motionen 
och kommit fram till att de inte har resurser för att organisera en allmän 
städdag i kommunen. Fastighetskontoret kan dock hjälpa till med tran-
sporter och andra uppgifter som ryms inom deras nuvarande 
organisation. 

Överläggning 

Samordningsutskottet 8 april 2008  
Lars Persson (fp) yrkar bifall till motionen. Pär Hammarberg (fp) och 
Hans Brynielsson (kd) instämmer i yrkandet. 
 
Tommy Eriksson (s) yrkar avslag till motionen. 
 
Efter överläggningen ställer ordföranden proposition på yrkandena. 
Han frågar utskottet om de bifaller att avslå motionen, eller om de bi-
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faller att tillstyrka motionen. Han finner att utskottet beslutar att avslå 
motionen. 

Kommunstyrelsen 14 april 2008  
Peder Björk (s) yrkar bifall till motionen. Han föreslår också att 
kommunstyrelsen för egen del ska lägga till ytterligare en 
beslutsformulering: 

Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram ett förslag 
till planering för en allmän städdag i kommunen - i samarbete 
med kommunala förvaltningar, bolag och andra aktörer - och 
därefter återkomma till kommunstyrelsens samordningsutskott. 

 
Ordföranden säger att hon endast uppfattat ett förslag till beslut; Peder 
Björks (s) yrkande om bifall till motionen, med tillägg av ytterligare en 
beslutsformulering för kommunstyrelsens egen del.  
Hon finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-04-08, § 231 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-27 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-02-21, § 15 
• Fastighetskontorets skrivelse 2008-01-31 
• Motion (c) om en allmän städdag i kommunen 2007-11-15 
 
– – – – 
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Dnr 2/08  102 
 

§ 409 Val av ny ersättare (s) till Kommunala Handi-
kapprådet (KHR) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ny ersättare i Kommunala Handikapprådet (KHR) efter Leif 

Nilsson (s) utse Anne-Charlotte Evrung (s), Lidenvägen 43, 860 
41 Liden. 
 

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 av kommunstyrelsen.  

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. 

Kommunstyrelsen 14 april 2008  
Ordföranden berättar att Ann-Charlotte Evrung (s) förelås bli ny 
ersättare till Kommunala Handikapprådet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-10, § 389 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-04-14 23 
 

 
 
Dnr 549/07  106 
 

§ 410 Omval av medlemmar i styrgrupp för 
Sveriges Kommuner och Landstings projekt 
med medborgarpaneler 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att hänskjuta beslut i frågan om val av ny medlem i styrgrupp för 

Sveriges kommuner och landstings projekt om 
medborgarpaneler efter Gunilla Molin (kd) till ett kommande 
möte. 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting har startat projektet medborgar-
paneler. Syftet är att pröva och utveckla medborgardialogen genom 
metoden medborgarpanel där medborgarna görs delaktiga genom att 
delta i paneler över Internet och SMS. Projektet pågår under tre år från 
2007 till 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari, § 358, att bland annat 
följande ledamöter skulle ingå styrgruppen; Hans Zetterkvist (v), Peder 
Björk (s), och Gunilla Molin (kd). 
 
Med anledning av att Gunilla Molin (kd) avsagt sig uppdraget, har 
kommunstyrelsen att utse en ny ledamot. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) meddelar att en person tillfrågats om att ingå i 
styrgruppen, men att hon ännu inte sagt ja. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därför att hänskjuta beslut i frågan till ett 
kommande möte. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-26 

 
– – – – 
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Dnr 68/08  108 
 

§ 411 Yttrande rörande besöksrutiner i kommun-
huset 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att till justitiekanslern överlämna av kommunstyrelsekontoret  

2008-02-22 upprättat förslag till yttrande. 

Bakgrund 
Justitiekanslern har, mot bakgrund av innehållet i 2 kap 14 § tredje 
stycket tryckfrihetsförordningen, beslutat inhämta yttrande från 
Sundsvalls kommun rörande besöksrutiner i kommunhuset. 
 
Justitiekanslerns beslut synes grundat på att en privatperson ifrågasatt 
Sundsvalls kommuns rutiner att avkräva legitimation från samtliga 
besökare till kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-03-11, § 349 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-03-03 inkl. förslag till 

yttrande till Justitiekanslern 
 
– – – – 
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Dnr 9/08  002 
 

§ 412 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 11 mars och 1 april 2008; samt 
 
Samordningsutskottet den 4 och 18 mars 2008. 

 
– – – – 
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Dnr 10/08  002 

§ 413 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut under perioden 30 januari 

till 26 februari 2008 som fattats med stöd av punkt 2.1 i 
Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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§ 414 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut som fattats den 6 mars 2008: 

• Hovrätten för Nedre Norrland, lokalerna på Södra 
Tjärngatan 2 i Sundsvall (Ks dnr 67/08  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 171/08  106 
 

§ 415 Delegationsbeslut – ansökan från Botkyrka 
kommun om projektpartnerskap i United 
Network 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-03-12 fattats 

av kommundirektören. 
 

 
– – – – 
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Dnr 96/08  060 
 

§ 416 Delegationsbeslut – medfinansiering av 
projektet Processorienterat partnerskaps-
arbete, PPA 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-03-19 fattats 

av kommundirektören.  
 

 
– – – – 
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Dnr 139/07  003 
 

§ 417 Delegationsbeslut – angående ändring och 
komplettering av attestanter för 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-03-26 fattats av 

kommundirektören med stöd av kommunstyrelsens beslut 2008-02-08,  
§ 350.  
 

 
– – – – 
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Dnr 6/08  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
 
• Presidiekonferensens protokoll den 18 februari 2008 
• Presidiekonferensens protokoll den 25 mars 2008 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
• Protokollsutdrag 2008-02-27, § 22 om ”Svar på revisionsrapport – 

resursplanering inom skolan” (Ks dnr 582/07  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 08:22  Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning 

vid trafikskador på kommunala anläggningar 
• Cirkulär 08:23  Aktuellt om e-handel och e-fakturering; Fokus på 

praktiskt införande 
• Cirkulär 08:24  Kommunal fastighetsavgift, prognos 2009 
• Cirkulär 08:25  Begränsad rätt till ersättning enligt 

arbetslöshetsförsäkringen och nya arbetsmarknadspolitiska insatser 
för deltidsarbetslösa 

• Cirkulär 08:26  Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, 
skola och skolbarnsomsorg 

• Delrapport 2 om ”e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 
2006-2007” 

• Inbjudan till regional remisskonferens ”Stranden – en värdefull 
miljö (DS 2008:21)”, som handlar om miljödepartementets förslag 
till strandskyddslagstiftning. Datum och platser: 
o 8 april 2008 i Lycksele 
o 11 april 2008 i Borlänge 
o 17 april 2008 i Ljungby 
o 18 april 2008 i Stockholm 
o 21 april 2008 i Hudiksvall 
o 6 maj 2008 i Malmö 
o 15 maj 2008 i Linköping 
o 20 maj 2008 i Karlstad 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

• Inbjudan till konferensen ”Hur kan vi säkerställa full respekt för 
mänskliga rättigheter i kommuner och landsting?” den 20 maj 2008 
i Stockholm 

• Inbjudan till konferensen ”Kvalitetsdagarna 2008” den 27-28 
november 2008 i Stockholm 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, 
RÄDDNINGSVERKET 

• Inbjudan till konferensen ”Äldrefallet – en konferens om äldres 
säkerhet och trygghet”. Datum och platser: 
o 15 april 2008 i Kristianstad 
o 6 maj 2008 i Göteborg 
o 8 maj 2008 i Stockholm 
o 14 maj 2008 i Karlstad 
o 27 maj 2008 i Umeå 

REGION GÄVLEBORG OCH KOMMUNFÖRBUNDET 
VÄSTERNORRLAND 

• Inbjudan till kursen ”Gemensamma rättsregler för 
kommunalekonomer” den 9 april 2008 i Sundsvall 

• Inbjudan till konferensen ”Alkohol, narkotika och arbetsmiljö – 
kvalitet och säkerhet på arbetsplatsen” den 10-11 april 2008 i 
Hudiksvall 

• Inbjudan till kursen ”Kommunal protokollskrivning i praktiken” 
den 15 april 2008 i Hudiksvall 

• Inbjudan till kursen ”Nyheter inom Plan- och bygglagområdet” den 
29 april 2008 i Härnösand 

• Inbjudan till ”Information om regeringens vårproposition” den 13 
maj 2008 i Sundsvall 

KOMMUNAKUTEN AB 
• Inbjudan till kursen ”Hur skall vi hantera den offentliga 

upphandlingen i vår kommun?” den 9 maj 2008 i Stockholm 

SVENSK SOCIALPOLITISK FÖRENING 
• Inbjudan till studiedagen ”Arbetslinjen – till varje pris?” den 14 maj 

2008, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm 
 
– – – – 
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