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Protokollet omfattar §§ 588-604
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Peder Björk
Ordförande
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Lohman med
Lars Persson som ersättare.
––––
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Dnr 1/09 105

§ 588 Presentation av Investera i Sundsvall AB
Till dagens sammanträde har ordföranden Peter Byström och
verkställande direktören Pernilla Berg i Investera i Sundsvall AB
bjudits in för att lämna information om bolaget och dess verksamhet.
Det informeras om bolagets utvecklingsplaner för 2009 samt om
Sundsvall Business Region.
Ordföranden tackar för presentationen.
––––

Justerandes signatur
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Dnr 41/09 105

§ 589 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
Kommundirektören informerar om:
•
•
•

•

Rekryteringar
Direktör för teknik och verksamhetsstöd
Socialdirektör
Diskussioner om asfaltupphandling pågår med PEAB
Omorganisationen
HUR-enheten flyttas 1 februari
Kommunhälsan flyttas 1 april
Kommunstyrelsekontorets kansli i gång 1 januari
Arkiv och ekonomifunktioner samt upphandling senare under våren
Ledarutvecklingsprogram/verksamhetsutvecklingsprogram

Erland Solander (M) frågar om avtalen med Steen & Ström AB och
Norrvidden AB beträffande kultur- och teaterhus samt evenemangsarena.
––––
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Dnr 315/07 040

§ 590 Uppföljning av MRP-uppdrag 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av MRP-uppdragen 2008, samt

att

uppföljningen av ej slutförda MRP-uppdrag 2008 och nya
MRP-uppdrag 2009 samordnas med övrig MRP-uppföljning i
samband med tertial- och årsredovisningar.

Bakgrund
I mål och resursplanen för 2008-2010 finns ett antal särskilda uppdrag,
totalt 50, som åläggs de politiska nämnderna och bolagen. Kommunstyrelsekontoret har i uppdrag att ansvara för uppföljningen för
samordningsutskottets räkning. Av uppdragen i MRP 2008-2010 är
sexton avslutade och resten pågår. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
uppföljningen i framtiden samordnas med övrig MRP-uppföljning i
samband med tertial- och årsredovisningar.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-12-09 § 338
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-24
• Sammanställning över uppdrag i mål och resursplan för 2008-2010
• Inlämnade redovisningar av MRP-uppdrag 2008
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-01-12

7

Dnr 347/08 100

§ 591 Synpunkt Sundsvall – september 2007 till
augusti 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporterna om Synpunkt Sundsvall,

att

ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på
hur handläggningsprocessen kan förbättras och IT-stödet
utformas, samt

att

utreda hur synpunkter till de förtroendevalda ska hanteras i
framtiden.

Bakgrund
Under de tre åren som Synpunkt Sundsvall har funnits har det
inkommit mellan 1000 och 1500 synpunkter per år. Fastighetskontoret
har mottagit den största delen av synpunkterna. De största förvaltningarna, socialtjänsten och barn- och utbildning, har relativt sin storlek
mottagit få synpunkter. Detta har medfört att synpunktshanteringen
som en del i verksamhetsstyrningen knappast kan uppfyllas på flera
förvaltningar då det är rimligt att anta att det övervägande antalet
synpunkter inte registreras i systemet.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-12-09 § 339
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-02
• Uppföljning av Synpunkt Sundsvall, september 2007 till augusti
2008
• Uppföljning av Synpunkt Sundsvall, kommunstyrelsekontoret,
september 2007 till augusti 2008
––––
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Dnr 320/07 040

§ 592 Strategi för statliga infrastrukturinvesteringar
i Sundsvallsregionen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta föreslagen strategi för statliga infrastrukturinvesteringar i
Sundsvallsregionen,

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att, i samråd med berörda
parter, återkomma till kommunstyrelsen med en åtgärdsplan
baserad på strategin, samt

att

återrapportering ska ske till kommunfullmäktige minst en gång
per år.

Bakgrund
I samband med beslut om mål- och resursplan för 2008 med plan för
2009-2010 beslutade kommunfullmäktige om särskilda uppdrag. Detta
avser uppdrag nr KS5: Arbeta fram en strategi för arbetet för statliga
infrastrukturinvesteringar i Sundsvallsregionen.
Sundsvallsregionen är med sina ca 200 000 invånare Norrlands största
region, och Sundsvall är den kommun i regionen som har högst nettoinpendling (3 000 st) samt störst befolkning (95 000 invånare). Sammanlagt finns i regionen företag inom över 500 branscher. För en fortsatt
tillväxt i regionen krävs dock att investeringar i infrastruktur genomförs
samt att kollektivtrafiken utvecklas.
Det övergripande syftet med strategin är att säkerställa att samtliga
aktörer inom Sundsvallsregionen under perioden 2009 till 2021
samfällt verkar för att säkerställa att regionen upplevs som en attraktiv
region med goda förutsättningar för människor och företag att bo och
verka i, och att den därmed ges förutsättningar att även framgent utgöra
en kraftfull tillväxtmotor i Norrland.
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Överläggning
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till den första att-satsen, att andra att-satsen
skrivs om samt att en tredje att-sats läggs till:
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att, i samråd med berörda
parter, återkomma till kommunstyrelsen med en åtgärdsplan
baserad på strategin, samt
att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige minst en gång
per år.
Lars Persson (FP) yrkar att ordet Tunadal stryks ur första punkten i
texten Mål logistiknav: Godstransporter (texten får då lydelsen: Kombiterminal i Sundsvalls Hamn).
Leif Nilsson (S) yrkar att den ursprungliga texten ska stå fast, vilken
lyder: Kombiterminal i Sundsvalls Hamn, Tunadal.
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut avseende attsatser och ett förslag till textändring. Han föreslår att kommunstyrelsen
först tar ställning till de förslagna att-satserna och därefter till den föreslagna textändringen. Kommunstyrelsen godkänner det och beslutar att
ställa sig bakom de föreslagna att-satserna. Därefter ställer ordföranden
proposition på Lars Perssons och Leif Nilssons yrkanden om textändringar och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Nilssons
yrkande.
Reservation
Lars Persson (FP) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-12-09 § 340
• Kommunstyrelse- och stadsbyggnadskontorets skrivelse
2008-12-02
––––
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Dnr 395 359/08 030 /HMN

§ 593 Hantering av motioner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa riktlinjer för hantering av motioner enligt förslaget,

att

fastställa mall för motioner enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-13 § 519 att uppdra till
samordningsutskottet att ta fram ett förslag på hantering av motioner.
Detta då det vid diskussioner inom kommunstyrelsen har framkommit
åtskilliga synpunkter på nuvarande hantering. Ett förslag har därefter
utarbetats av kommunstyrelsekontorets kansli och juridiska enhet.
Beslutsunderlag
• Samordningsutskottets protokoll 2008-12-09 § 346
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-05
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-01
• Mall för motioner
––––
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Dnr 430/08 100

§ 594 Konsekvensanalys SYSAV domen för
kommunkoncernen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge stadsjuristen i uppdrag att genomföra en genomgång och
analys av SYSAV domens konsekvenser för kommunkoncernen,

att

utifrån analysen föreslå åtgärder, samt

att

rapporten ska redovisas till finansutskottet senast 31 mars 2009.

Bakgrund
Regeringsrättens dom mål nummer 176-179-06 meddelad den 17 mars
(SYSAV domen) innebär att de tidigare tillämpade så kallade TECKAL
kriterierna, vilka innebar att upphandlingsdirektivet i princip inte behövde beaktas vid köp mellan kommun och dess bolag, inte är tillämplig enligt svensk rätt. Detta innebär att det föreligger ett behov av en
genomgång av rättsläget och vad detta innebär för kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 507
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-21
––––
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Dnr 404/08 252

§ 595 Förvärv av fastigheterna Alnö-Bölen 1:80 och
1:81 för förskoleverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bemyndiga fastighetsnämnden förvärva fastigheterna AlnöBölen 1:80 och 1:81 för 4 500 000 kronor och i övrigt på villkor
i huvudsak i överensstämmelse med bifogat köpeavtal, samt

att

fastighetsnämnden disponerar 4 500 000 kronor ur sitt anslag för
förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2009.

Bakgrund
Behovet av förskoleplatser på Alnö är stort. För att kommunen ska
klara sitt uppdrag att möta behovet våren 2009 måste 80-100 nya
platser skapas.
Kostnaden för en nybyggnation av en förskola beräknas uppgå till ca 45 miljoner kronor per avdelning, och ett nybygge kan tidigast vara klar
om 1,5 år. Barn- och utbildningsförvaltningen har tittat på alternativa
lösningar och kommit fram till att fastigheten Alnö-Bölen 1:80, 1:81,
benämnt Villa Strand, skulle vara lämplig för 2,5 förskoleavdelningar.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 508
• Sundsvalls kommuns revisorers skrivelser 2008-12-19, lämnade för
kännedom till kommunstyrelsen, delas ut
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-03
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-10-23 § 85
• Fastighetsnämndens arbetsutskotts protokoll 2008-11-06 § 90
• Fastighetskontorets skrivelse 2008-11-03
• Utkast till köpeavtal, daterat 2008-11-03
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2008-10-29 § 124
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse daterad 2008-10-24
––––
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Dnr 455/08 107

§ 596 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna förslag till ägardirektiv daterade 2008-11-24.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007 att bilda
Scenkonst i Västernorrland Aktiebolag (i fortsättningen Scenkonstbolaget) samt godkänna till bolaget hörande aktieägaravtal och
bolagsordning. Scenkonstbolaget ägs tillsammans med Landstinget
Västernorrland, varvid Sundsvalls kommun tillskjutit 40 % av
aktiekapitalet och Landstinget Västernorrland resterande andel. Vid
bildandet av Scenkonstbolaget upprättades inte något förslag till
ägardirektiv. Istället utformades ett utförligt aktieägaravtal som
reglerade bolagets verksamhet. Fråga om ägardirektiv för bolaget har
därefter uppkommit vid samråd mellan ägarna till bolaget, varvid nu
aktuellt förslag till ägardirektiv utformats i samråd med Landstinget
Västernorrland.
Överläggning
Erland Solander (M) frågar om formuleringen under punkt 4 d i
ägardirektivet till Scenkonst Västernorrland AB.
Kommunjuristen konsulteras via telefon och svarar att ordalydelsen är
tagen ur aktieägaravtalet.
Jäv
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv och ersätts av Annicka Burman (V).
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 510
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-25
• Förslag till ägardirektiv för Scenkonst i Västernorrland AB, daterad
2008-11-24
––––
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Dnr 436/08 252

§ 597 Förvärv av fastigheten Korsta 7:50, Skön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förvärva fastigheten Korsta 7:50 av Curt Olsson och Pia Vestin
för en köpeskilling på 1 400 000 kronor;

att

tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2009,
1 400 000 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 7:50 önskar att kommunen förvärvar
fastigheten i Petersvik.
Anledningen till stadsbyggnadsnämndens förslag att förvärva fastigheten Korsta 7:50, är det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan i
området Tunadal-Korsta-Ortviken och att ägarna bedömer att de därigenom inte har någon framtid med sitt boende i området.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten
för 1 400 00 kronor.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 514
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-01
• Stadsbyggnadsnämnden protokoll 2008-10-22 § 272
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-09-24 samt 2008-10-28
––––
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Dnr 422/08 045

§ 598 Matfors Folkets Hus – förvärv av fastighet
och övertagande av lån
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att inleda förhandlingar med
Folkets Hus föreningen Enighet u p a i Matfors, i syfte att överta
föreningens fastigheter och det lån för vilket kommunen har
tecknat borgen.

Bakgrund
Kommunen beslutade 1988 att tecknat borgen på ett banklån på
6 585 000 kronor för att finansiera en upprustning av Folkets Hus i
Matfors.
Folkets hus föreningen Enighet i Matfors u p a har under ett antal år
haft ekonomiska bekymmer. Föreningens ekonomi har försämrats
ytterligare under 2008 och likviditeten kommer att vara mycket
ansträngd vid slutet av året.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att
arbeta för en lösning där kommunen övertar fastigheterna och lånet.
Målsättningen måste vara att hitta en lösning där kommunens kostnader
begränsas.
Överläggning
Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M), Hans Brynielsson (KD)
och Habib Effati ( ) yrkar enligt alternativ 1, det vill säga:
Föreningen går i konkurs och kommunen infriar sitt borgensåtagande. Fastigheterna (Folkets hus och Folkets park) säljs av
konkursförvaltaren och kommunen erhåller en utdelning från
konkursen.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till första att-satsen och ifrågasätter den
andra att-satsen.
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Martin Johansson (S) yrkar bifall till första att-satsen och att andra attsatsen ska strykas.
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold
Hellgren m fl yrkande om alternativ 1 och dels Lars Persson m fl
yrkande om bifall till första att-satsen samt att den andra att-satsen
stryks. Han ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Persson m fl yrkande.
Reservation
Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M), Erland Solander (M), Reinhold
Hellgren (C), Hans Brynielsson (KD) och Habib Effati ( ) reserverar
sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 516 och 2008-11-25 § 486
• Kommunstyrelsekontorets PM inkl. karta 2008-12-05
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. karta 2008-11-17
––––
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Dnr 448/08 046

§ 599 Uppdatering av placeringspolicy Sundsvalls
kommuns donationsmedelsförvaltning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förändringar i placeringspolicy för Sundsvalls kommuns
donationsmedelsförvaltning enligt föreliggande förslag; samt

att

”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns
Donationsmedelsförvaltning” antagna av kommunstyrelsen
2007-10-15, § 254, upphör att gälla när kommunstyrelsen fattat
beslut om uppdaterad placeringspolicy.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställde 2007-10-15 ”Placeringspolicy Sundsvalls
kommuns Donationsmedelsförvaltning”.
Sedan första januari 2008 förvaltas Sundsvalls kommuns
donationsmedel av företaget Wassums fond-i-fond-lösningar. Med
anledning av förvaltarbytet har det uppstått behov av en uppdatering av
placeringspolicyn.
Överläggning
Mats Mehlin (C) ifrågasätter användningen av begreppen ”A-listan” och
”O-listan” under punkt 3.3.5 i förslaget till ny policy eftersom det
numera kallas små, medelstora och stora företag. Han frågar också efter
förtydligande av fackuttryck i policyn.
Finansekonomen svarar att punkt 3.3.5 kommer att ses över och korrigeras, hon säger vidare att det till kommande uppdateringar ska tas med
en ordlista i policyn.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 518
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-08
• Nuvarande placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning 2007-10-22 samt förslag till ny policy
––––
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Dnr 398/08 100

§ 600 Remissyttrande – Genomförande av
tjänstedirektivet, Ds 2008:75
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som yttrande för Sundsvalls kommun till Utrikesdepartementet
anta kommunstyrelsekontorets skrivelse ”Remissyttrande –
Genomförande av tjänstedirektivet, Ds 2008:75”, 2008-12-04.

Bakgrund
Utrikesdepartementet har bjudit in Sundsvall kommun att lämna
synpunkter på departementspromemoria om genomförande av
tjänstedirektivet, Ds 2008:75. Syftet med tjänstedirektivet är att bidra
till utvecklingen av en verklig inre marknad för tjänster där både
företag och konsumenter kan dra full nytta av de möjligheter som finns
i tjänstesektorn. Avsikten är att göra det enklare för företag att etablera
sig och tillfälligt tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad samtidigt
som tjänsternas kvalitet stärks. Kommunstyrelsekontoret föreslår
kommunstyrelsen att avge yttrande till Utrikesdepartementet enligt
skrivelse daterad 2008-12-04.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen godkänner att Vänsterpartiet lämnar följande
protokollsanteckning:
Promemorian innehåller delar där Vänsterpartiet inte har samma
uppfattning om inriktningen av handel med tjänster som i tjänstedirektivet.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 522
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-28
• Förslag till remissyttrande daterat 2008-12-04
––––
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Dnr 253/08 106

§ 601 Ideell förening för bildandet av Region
MittSverige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Sundsvalls kommun ska ingå som medlem i den ideella
föreningen för bildande av Region MittSverige,

att

välja ett ombud samt två ersättare till föreningens stämma,

att

erlägga föreningens årsavgift á 5 000 kr, vilket belastar
kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter mm och

att

övriga kostnader för förtroendevaldas deltagande och resor i
samband med föreningens arbete belastar kommunstyrelsen.

Bakgrund
Arbetet med att bilda Region MittSverige, en regionkommun i enlighet
med Ansvarskommitténs förslag, fortskrider. Kommunfullmäktige
beslutade 2008-06-16 (§ 378, KS dnr 253/08 106), att Sundsvalls
kommuns vilja är att ingå i en regionkommun tillsammans med Ånge
kommun och Jämtlands län. Därefter har Jämtlands läns landsting
skickat en ansökan till regeringen om att få bilda en regionkommun
tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner. Arbetet har nu lett
fram till att den ideella föreningen för bildandet av Region MittSverige
bildades den 11 november 2008.
Beslutsunderlag
• Finansutskottets protokoll 2008-12-16 § 523
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-26
• Stadgar för ideell förening för bildande av Region MittSverige
• Protokoll från möte 2008-11-11 om bildande av ideell förening för
bildande av Region MittSverige
––––
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Dnr 10/09 002

§ 602 Delegationsbeslut – utskotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande av utskotten:
Finansutskottet den 16 december 2008; samt
Samordningsutskottet den 9 december 2008.
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Dnr 11/09 002

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

till sina handlingar lägga fyra beslut under perioden den 27
oktober till 9 december 2008 som fattats med stöd av punkt 2.1 i
Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt.
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Dnr 15/09 002

§ 604 Delegationsbeslut 9 och 10 – Angående
ändring och komplettering av attestanter
Kommunstyrelsen beslutar
att

till sina handlingar lägga beslut 9 och 10 angående ändring och
komplettering av attestanter som fattats 2008-12-23.

––––
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Dnr 7/09 006

För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden
LÄNSRÄTTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
• Beslut den 15 december 2008 om upphandling av livsmedel (Ks dnr
428/08 050)
KOMMUNREVISIONEN
• Revisionsrapport – genomförd verifikationsgranskning på resor,
utbildning och konferenser hos NAVI (Ks dnr 454/08 007)
• Revisionsrapport – genomförd verifikationsgranskning på resor,
utbildning och konferenser hos stadsbyggnadsnämnden (Ks dnr
454/08 007)
• Revisionsrapport - genomförd verifikationsgranskning på resor,
utbildning och konferenser hos barn- och utbildningsnämnden (Ks
dnr 454/08 007)
• Revisionsrapport – genomförd granskning av mål- och resursplanen
2008-2010 hos Stadsbacken AB (Ks dnr 456/08 007)
• Kompletterande frågor beträffande revisionsrapport – Lärarnas
arbetstider hos barn- och utbildningsnämnden (Ks dnr 451/08 007)
• Revisionsrapport - KPMG har genomfört en granskning av
”Hemmet och skolan” hos barn- och utbildningsnämnden
• Kommunrevisionen har inte utfört någon granskningsrapport hos
fastighetskontoret och barn- och utbildningskontoret om förvärv av
fastigheterna Alnö-Bölen 1:80 och 1:81
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
• Cirkulär 08:75 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 – Beräkning av
anställningstid för intermittent anställd
• Cirkulär 08:76 Hyreshöjning fr.o.m. 2009-01-01 för lokaler med
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
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• Cirkulär 08:77 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 – några
nyheter på arbetslivets område
• Cirkulär 08:82 Basbelopp för år 2009
• Cirkulär 08:83 Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och
Kommunal
• Cirkulär 08:86 Lag (2008:962) om valfrihetssystem
• Cirkulär 08:87 Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008
• Rapport om ”Öppna jämförelser 2008, Vård och omsorg om äldre”
• Inbjudan till seminarium om ”Hur inför man valfrihetssystem?” den
23 januari 2009 i Göteborg
• Inbjudan till seminarium om ”Hållbar jämställdhet – Hur kan du
integrera jämställdhet i ledningssystem och i kvalitetsarbete?” den 2
februari 2009 i Stockholm
LÄNSRÄTTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
• Dom den 8 december 2008 om kommunfullmäktiges beslut den 31
mars 2008, § 325
(Ks dnr 55/01 311)
KOMMUNAKUTEN AB
• Inbjudan till seminarium om ”Konkurrensutsättning och ökad
marknadsanvändning” den 20-21 januari 2009 i Stockholm
• Inbjudan till kursen om ”LOV Kundval/valfrihet i teori och praktik”
den 29 januari 2009 i Stockholm
• Inbjudan till kursen om ”Konsekvenser av SYSAV-domarna – vad
gör vi nu?” den 9 december 2008 i Stockholm
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ
• Rapport om RST:s arbete med sitt politiska uppdrag
KOMMUNFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN, JÄMTLANDS LÄNS
LANDSTING, MID SWEDEN OCH ÖSTERSUNDS KOMMUN
• Samtal, föreläsningar och debatter med fokus på
sammanhållningspolitik, forskning och utveckling den 12-13
februari 2009 i Östersund
––––
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