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Tid Kl. 14.00 – 17.00 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande  
 Peder Björk (S) v ordförande  
 Tommy Eriksson (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Habib Effati (-)   
 Claes Stockhaus (V)  §§ 560-562, 575, 

578 
 Annicka Burman (V)  §§ 563-574,  

576-577, 579-587 
 Ingrid Möller (MP)   
 Magnus Sjödin (M)   
 Andreas Nelvig (M)   
 Eva Lohman (M)   
 Lars Persson (FP)  §§ 560-576, 578 
 Mats Mehlin (C)  §§ 577, 579 - 587 
 Reinhold Hellgren (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 560-562, 578 
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Johan Forssell kommunsekreterare  
 Christel Öhgren sekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Fredd Sandberg ordf för Mitthem AB 

och Stubo AB 
§ 560 

 Hans Selling vd för Mitthem AB 
och Stubo AB 

§ 560 

 Maria Åslin marknadschef 
Sundsvall Arena AB 

§ 562 

 Lars-Erik Återgård idrotts-fritidschef § 562 
 Anders Lidén vd Stadsbacken AB §§ 562, 574 
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Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-12-01 2008-12-03 2008-12-04 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-12-29  Christel Öhgren 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin 
med Andreas Nelvig som ersättare. 
 
Det noteras till protokollet att ärendet ”SM veckan Sundsvall 2009” 
läggs till på dagens ärendelista. 
 
Det noteras också att ärende 18 ”Utveckling av kommunstyrelse-
kontoret till en koncernledningsstab för Sundsvalls kommun” 
behandlas efter ärende 2 och att ärende 15 ”Bolagsbildning – 
Sundsvalls Logistikpark AB” behandlas efter det extrainsatta ärendet 
som behandlas efter ärende 18. 
 
– – – – 
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§ 560 Presentation av Mitthem AB och Stubo AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har ordföranden Fredd Sandberg och 
verkställande direktören Hans Selling i Mitthem AB och Stubo AB 
bjudits in för att lämna information om bolaget. 

Överläggning 
Ordförande Fredd Sandberg inleder och överlämnar sedan ordet till vd 
Hans Selling som bl.a. berättar följande: 
• Vare sig Stubo eller Mitthem har i dag vakanser i någon större 

omfattning, omflyttningsgraden är ca 21 % vilket innebär att det sett 
över tid finns lediga lägenheter att tillgå. 

• Bolaget arbetar vidare med att öka tillgängligheten i 3-våningshus,  
t ex har i dag 30 hissar invigts i bostadsområden på Alnön. 

• Det saknas konkurrensneutralitet mellan olika boendeformer, t ex 
hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. 

• Bolaget upplever att det finns ett gott samarbete med olika 
kommunala förvaltningar. 

• Det finns i dag inte ekonomiska förutsättningar att bygga nya 
lägenheter, då nyproduktionskostnaden innebär hyror som ligger 
över vad människor är beredda att betala i Sundsvall med omnejd. 

• Attraktiviteten på Mitthems lägenheter påverkas av de åtgärder som 
görs av andra hyresvärdar i samma område.  

 
Ordförande Fredd Sandberg och vd Hans Selling svarar på frågor från 
ledamöterna. 
 
Informationen pågick cirka 30 minuter. 
 
– – – – 
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§ 561 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
 
 
Kommundirektören informerar om: 
 
 
• Pågående rekrytering av förvaltningsdirektörer till 

fastighetskontoret och socialtjänsten 
• Det ledarutvecklingsprogram för kommunala chefer som kommer 

att inledas under 2009 
• Upphandling av nytt personalsystem och nytt ekonomisystem under 

2009 
• Pågående arbete med E4 
• Den s k ”SYSAB-domen”, där stadsjuristen håller på med en 

översyn av konsekvenserna för den kommunala koncernen 
• Det förslag till lagändring angående s k ”räntesnurror” som 

förväntas antas av Riksdagen den 10 december, och sannolika 
konsekvenser för de kommunala bolagen. 

 
– – – – 
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§ 562 SM veckan Sundsvall 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har Sundsvall Arena AB:s marknadschef 
Maria Åslin samt idrotts-fritidschef Lars-Erik Återgård bjudits in för att 
lämna information om SM Veckan Sundsvall 2009. 

Överläggning 
Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att under en 
veckas tid, genomföra så många SM-tävlingar som möjligt i så många 
idrotter som möjligt, allt koncentrerat till en enda ort. Detta för att få ett 
större kommersiellt och medialt intresse. Under vecka 5 2009 (24 
januari – 1 februari) kommer, förutom SM i längdskidåkning, även SM 
i curling, skotercross, individuell dragkamp och att squash genomföras 
i Sundsvall. 
 
En projektorganisation, med en politiskt tillsatt styrgrupp, har skapats 
med bl a representanter för kommunen och Sundsvall Arena AB. Målet 
är att, genom att använda sig av de duktiga och vana arrangörer som 
finns i kommunen, lyfta fram Sundsvall som en evenemangsstad och 
därigenom förstärka kommunens positiva image. Genom att genomföra 
ett vällyckat arrangemang ska förutsättningar skapas för att även SM 
veckan 2009 arrangeras i Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Bildspel  ”SM veckan Sundsvall 2009” 
– – – – 
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Dnr 389/08 040 
 

§ 563 Indikatorer till processmålen i MRP  
2009-2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiets) förslag till indikatorer; 
  
att indikatorerna tillsammans med andra uppföljningar och analyser 

används som underlag för uppföljning av de av kommunfull-
mäktige antagna processmålen i MRP 2009-2011. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsekontoret får delge nämnder/förvaltningar de 

indikatorer som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, 
med reservation att kommunfullmäktige inte beslutar i ärendet 
förrän 15 december 2008. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal processmål i mål och 
resursplanen 2009-2011. Till processmålen föreslås mätbara indikatorer 
kopplas enligt föreliggande förslag. 
 
Indikatorerna syftar till att indikera om verksamheternas resultat 
utvecklas i rätt riktning, och spegla verksamhetens ändamålsenlighet 
och resurseffektivitet. 
 
En del i att kommunicera och tydliggöra övergripande resultatför-
väntningar är att ange vilka indikatorer som kommer att användas för 
att mäta om processmålet förverkligats. Detta bidrar samtidigt till en 
tydligare uppföljning och stöd för prognos och bedömning av mål-
uppfyllelse i delårsrapporter och årsredovisning. Dessutom används 
andra uppföljningar och analyser som stöd för bedömning av mål-
uppfyllelse. 
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Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.  
 
Lena Österlund (S) begär att kommunstyrelsekontoret ska, inför 
kommunfullmäktiges behandling, undersöka om det är korrekt att det 
planeras en nybildning av ett länsövergripande samordningsförbund 
inom äldreomsorgen. 
 
Magnus Sjödin (M), Andreas Nelvig (M), Eva Lohman (M), Lars 
Persson (FP), Reinhold Hellgren (C) samt Hans Brynielsson (KD)  
meddelar att de inte deltar i beslutet, med hänvisning till reservation 
lämnad vid kommunfullmäktiges fastställande av MRP 2009 – 2011. 
De begär även att till protokollet få göra följande protokollsanteckning: 
Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till vårt ställningstagande i 
Finansutskottet, och ifrågasätter hur en mål- och resursprocess ska 
kunna utvärderas utan på förhand satta mål”. 
 
Ingrid Möller (MP) yrkar att under rubriken ”Samhällsbyggnad”, 
processmål 4, två nya indikatorer ska läggas till: 
”Andel fossil koldioxid för uppvärmning och belysning av kommunens 
lokaler” och ”Gram fossil koldioxid/km för kommunens fordon”. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björks yrkande på bifall till finansutskottets förslag, dels Ingrid Möllers 
yrkande om ytterligare indikatorer. Hon ställer proposition på 
yrkandena och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt förslagen.  
 
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om protokolls-
anteckning, och finner att kommunstyrelsen har medgett detta. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 483 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10, rev 2008-11-25 
• Majoritetens (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-

partiets) förslag till indikatorer för processmålen i MRP 2009-2011, 
daterad 2008-11-25 

 
– – – – 
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Dnr 372/08  042 
 

§ 564 Årsredovisning 2008-01-01 – 2008-07-31 för 
Kommunalförbundet Nordiska Kammar-
orkestern Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2008-01-01 – 2008-07-31 enligt revisorernas förslag i revisions-
berättelsen; 

  
att fastställa årsredovisning 2008-01-01 – 2008-07-31 för Kommu-

nalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall har över-
lämnat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-07-31 
till kommunen. Sundsvalls kommun och Landstinget Västernorrland är 
medlemmar i förbundet. Kommunens andel uppgår till 68 % och lands-
tinget del till 32 %. Anledningen till att räkenskaperna i förbundet av-
slutats 2008-07-31 är att förbundet kommer att upphöra då verksamhet-
en övergår till Scenkonst i Västernorrland AB. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottet 2008-11-18 § 329 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-29 
• Revisionsberättelse för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall, 

räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-07-31 inkl revisionsrapport 
• Slutredovisning 2008-01-01 – 2008-07-31, Kommunalförbundet 

Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 
 
– – – – 
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Dnr 328/08  041 
 

§ 565 Överföring av budget från socialnämnden till 
stadsbyggnadsnämnden avseende samhälls-
betalda resor inom ”Egen regiverksamheten” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att budget (2008) 676 000 kronor samt personalansvar för två 

chaufförer, överförs från socialnämnden till stadsbyggnads-
nämnden, enheten för kollektivtrafik och tillgänglighet (KOLT); 

  
att förändringen ska genomföras 2009-01-01. 

Bakgrund 
Socialtjänstens kansli har, tillsammans med representanter från enheten 
KOLT inom stadsbyggnadskontoret samt barn- och utbildningsför-
valtningen genomfört en uppföljning av ansvar och ansvarsfördelning 
av de samhällsbetalda resorna. 
 
Med utgångspunkt från det material som projektgruppen har haft till sitt 
förfogande, samt erfarenhet av nuvarande organisering för samhälls-
betalda resor, anser man det möjligt att förenkla, höja kvaliteten, 
effektivisera och minska kostnaderna genom att lägga samman allt 
ansvar för planering, logistik och personal samt övrig administration i 
en enhet inom enheten för kollektivtrafik och tillgänglighet (KOLT) 
inom stadsbyggnadskontoret. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 485 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-07 
• Socialnämndens protokoll 2008-08-27 § 137 
• Socialförvaltningens skrivelse 2008-07-10 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 11 
 

 
 
Dnr 354/08  040 
 

§ 566 Barn- och utbildningsnämndens begäran om 
kompensation för ökade kostnader för livs-
medel och skolskjutsar 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om ytterligare 5 

miljoner kronor i skattemedel 2008; 
  
att istället bevilja barn- och utbildningsnämnden undantag för 

ökade livsmedelskostnader med 1,5 miljoner kronor för 2008 
vid behandling av Överföring av resultat för 2008 till 2009; 

  
att undantaget beviljas enligt Regler för styrning och uppföljning av 

mål och resurser i Sundsvalls kommun, avsnittet Överföring av 
resultat med hänvisning till Synnerliga skäl; samt 

  
att barn- och utbildningsnämndens begäran om kompensation för 

ökade skolskjutskostnader lämnas utan åtgärd. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2008-09-24 § 
105 beslutat att från kommunstyrelsen begära tillskott av skattemedel 
med 5 miljoner kronor 2008 för att finansiera kostnadsökningar för 
livsmedel och skolskjutsar. Kostnadsökningen fördelas på 1,5 miljoner 
kronor för livsmedel och resterande för skolskjutsar. 
 
Kommunstyrelsekontoret har konstaterat att inga tillgängliga medel 
finns för att bevilja ytterligare anslag som finansieras med skattemedel 
2008. Istället föreslås att undantag beviljas för ökade livsmedelskost-
nader enligt Synnerliga skäl vid överföring av nämndens resultat från 
2008 till 2009. Barn- och utbildningsnämndens begäran om kompensa-
tion för ökade kostnader för skolskjutsar föreslår kommunstyrelse-
kontoret lämnas utan åtgärd. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 487 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2008-11-18 
• Barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-09-24 § 105 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse daterad 2008-09-17 

 
– – – – 
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Dnr 423/08  040 
 

§ 567 Socialnämndens begäran om kompensation 
för ökade kostnader för livsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att socialnämnden beviljas undantag för ökade livsmedelskostnader 

med 0,8 Mkr för 2008 vid behandling av Överföring av resultat 
för 2008 till 2009; samt 

  
att undantaget beviljas enligt Regler för styrning och uppföljning av 

mål och resurser i Sundsvalls kommun, avsnittet Överföring av 
resultat med hänvisning till Synnerliga skäl. 

Bakgrund 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2008-11-18 beslutat att från 
kommunfullmäktige begära kompensation för ökade livsmedelspriser 
med 1,8 miljoner kronor för 2008. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att undantag beviljas för ökade livs-
medelskostnader med 0,8 miljoner kronor enligt Synnerliga skäl vid 
överföring av nämndens resultat från 2008 till 2009, vilket motsvarar 
enbart den prishöjning som fastighetskontoret aviserat i efterskott. 
Nämndens ytterligare kostnadsökning med 1,0 miljoner kronor föreslår 
kommunstyrelsekontoret lämnas utan åtgärd. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 488 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2008-11-19 
• Socialnämndens beslut 2008-11-19 
• Socialförvaltningens skrivelse daterad 2008-11-18 
 
– – – – 
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Dnr 210/08  003 
 

§ 568 Förslag till reglementen för miljönämnden 
och kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till nytt reglemente för miljönämnden (dnr 

425/08  003); 
  
att fastställa förslag till nytt reglemente för kultur- och fritids-

nämnden (dnr 232/08  003). 

Bakgrund 
Under de senaste åren har beslut fattats i kommunfullmäktige om 
flyttning av verksamheter och verksamhetsdelar mellan olika nämnder 
utan att fullmäktige samtidigt beslutat om ändringar i de reglementen 
som besluten gällt. Andra beslut och ändrad lagstiftning har även med-
fört behov av justeringar. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 490 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-31, bilaga 1 
• Förslag till nytt reglemente för miljönämnden, förslag 2007 
• Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden, förslag 

2008, bilaga 2 
• Miljökontorets skrivelse 2008-06-02, bilaga 3 
• Miljönämndens protokoll 2008-06-18 § 68 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-03-13, bilaga 4 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-04-23 § 44 
 
– – – – 
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Dnr 384/08  406 
 

§ 569 Justering av taxa för offentlig livsmedels-
kontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga miljönämnden att för år 2009 höja taxan för offentlig 

livsmedelskontroll i Sundsvalls kommun med högst 2 %. 

Bakgrund 
Med stöd av livsmedelslagen och förordningen om avgifter för offentlig 
livsmedelskontroll skall avgifter betalas för kommunernas kostnader 
för bl.a. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedels-
lagen. Avgiften skall baseras på en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2008-06-16 mål- och resursplan för 
2009 med plan för ekonomin 2010-2011. I samband härmed beslöt 
fullmäktige bl.a. att miljönämnden bemyndigades att för år 2009 höja 
taxorna med högst 2 % för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
djurskyddslagen och strålskyddslagen samt för miljökontorets upp-
dragsverksamhet. 
 
Miljönämnden har nu funnit att behov föreligger att även höja taxan för 
offentlig livsmedelskontroll med högst 2 %. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) hänvisar till sitt påpekande vid finansutskottets 
behandling av ärendet, och efterlyser material som visar hur 
förändringarna påverkar typfall. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 491 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 116 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-29 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 16 
 

 
 
Dnr 385/08  406 
 

§ 570 Förslag till revidering av taxa inom 
miljöbalkens område 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

miljöbalkens område att gälla från och med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Nuvarande taxa för verksamheter inom miljöbalkens område har senast 
reviderats efter beslut av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 37. 
Härefter har stora förändringar skett inom området för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. För att motsvara de förändringar som skett 
bör därför taxan omarbetas. Utifrån erfarenheter från nuvarande taxas 
tillämpning under de senare åren är det även i övrigt lämpligt att vid-
taga mindre justeringar i taxan. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 492 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 117 
• Miljökontorets skrivelse 2008-10-09 inkl. förslag till taxa och 

taxebilagor 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 17 
 

 
 
Dnr 383/08  406 
 

§ 571 Förslag till taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att från och med den 1 januari 2009 upphäva taxa enligt 17 § 

karantänslagen för undersökning av råttförekomst på fartyg samt 
för smittrening och dylikt; 

  
att fastställa miljönämndens förslag till taxa enligt lagen om skydd 

mot internationella hot mot människors hälsa, att gälla från och 
med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Ett nytt internationellt hälsoreglemente har införts i svensk lagstiftning 
genom lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot männi-
skors hälsa. Lagen trädde i kraft den 15 juni 2007 då den tidigare 
gällande karantänslagen upphörde att gälla. 
 
Den nya lagen har till syfte att skapa ett skydd mot att smittämnen eller 
andra ämnen, som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot männi-
skors hälsa, förs in i landet eller sprids till andra länder. Lagen föreslås, 
på motsvarande sätt som gällde för den tidigare karantänslagen, bl.a. 
innehålla bestämmelser om vilka åtgärder som får vidtas när fartyg 
respektive luftfartyg ankommer till Sverige samt om bestämmelser om 
hälsointyg och andra intyg. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 493 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 114 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-29 inkl. förslag till taxa samt 

taxan för karantänslagen 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 18 
 

 
 
Dnr 382/08  406 
 

§ 572 Förslag till revidering av taxa inom strål-
skyddslagens område 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

strålskyddslagens område att gälla från och med 2009-01-01. 

Bakgrund 
Enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen ska, i fråga om 
solarieverksamhet, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet ha tillsyn inom kommunen över att 
strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter och villkor som har 
meddelats med stöd av lagen följs. För Sundsvalls kommuns del utövas 
denna tillsyn av miljönämnden. 
 
Enligt strålskyddsförordningen får kommunfullmäktige meddela före-
skrifter om avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 494 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-10 
• Miljönämndens protokoll 2008-10-15 § 115 
• Miljökontorets skrivelse 2008-09-30 samt gällande taxa och förslag 

till ny taxa 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 340/08  107 
 

§ 573 Trafikbeställning för trafikåret 2009-2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hemställa till Länstrafiken att trafikeringen av linje 145 i 

Matfors tas bort från sommaren 2009. Resurserna utnyttjas 
istället till en utökning av turutbudet på linje 143 mellan Matfors 
och Sörfors. Från november 2009 sker förändring av linje 2 
genom Birsta i och med byggandet av motorvägstunneln; 

  
att i samverkan med Timrå kommun, Länstrafiken och Busslink se 

över vilka behov av trafikförändringar som behövs för Sunds-
bruk från november 2009 när motorvägstunneln är byggd och 
delar av Timråtrafiken flyttad. 

Bakgrund 
Enligt gällande konsortialavtal mellan Länstrafikens ägare ska ägarna 
årligen lämna ett planeringsunderlag till bolaget senast under oktober 
månad för kommande trafikår. 
 
Resandet under årets första nio månader har totalt sett utvecklats olika i 
de olika trafikområdena jämfört med resandet under 2007. Resandet i 
tätorten har ökat med 1,5 %, i Njurunda är det oförändrat. I Matfors har 
resandet minskat med 4 % och i Nordvästra med 6 %. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-11-18 § 332 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2008-10-09 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 330/08  007 
 

§ 574 Svar på revisionsrapport, Ekonomiskt 
regelverk – redovisning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse; samt 
  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att regelbundet följa upp att 

såväl lagstiftning som externa och interna redovisnings-
rekommendationer efterlevs. 

Bakgrund 
Revisionen har granskat kommunens ekonomiska regelverk – redovis-
ning. De har hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter 
avseende rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som 
finns redovisade i rapportens sammanfattning. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) begär att till få protokollet få antecknat att hon 
finner det olämpligt att revisionsrapporten fanns tillgänglig på ett 
politiskt partis hemsida innan rapporten hade behandlats i 
verksamhetsansvarig nämnd.. 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-11 § 480 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-26 
• Revisionsrapport; Ekonomiskt regelverk – redovisning 2008-09-19 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 401/08  001 
 

§ 575 Bolagsbildning – Sundsvall Logistikpark AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda bolaget ”Sundsvalls Logistikpark AB” med föreslagen 

bolagsordning; 
  
att uppdra till Stadsbacken AB att tillskjuta 200 000 kronor i aktie-

kapital samt att tillskjuta 800 000 kronor i villkorat aktieägar-
tillskott; 

  
att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan ersättare, 

Bakgrund 
Skapandet av ett så kallat logistikcentra är en viktig förutsättning för 
tillväxten i Sundsvall. Arbetet med planeringen av en eventuell riks-
kombiterminal pågår på många ställen och med olika intressenter inom 
kommunen. Kommunen behöver samordna sina aktiviteter och skapa 
en aktör i frågan. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C), med instämmande av övriga kommunstyrelsen, 
påpekar att det inte bör tillsättas någon verkställande direktör för 
bolaget, och att bolaget bör ha en stark koppling till samordnings-
utskottet i egenskap av förtroendevalda företrädare för Sundsvalls 
kommun. 
 
Peder Björk (S) yrkar att tredje att-satsen i finansutskottets förslag ska 
formuleras ”att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan ersättare”. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
finansutskottets, dels Peder Björks förslag till ändring av tredje att-
satsen. Hon ställer proposition på förslagen och finner att kommun-
styrelsen beslutat enligt finansutskottets förslag vad gäller första och 
andra att-satsen, samt enligt Peder Björks förslag vad gäller tredje att-
satsen.   
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 22 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 495 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-13 
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB 
• Stadsbacken AB:s skrivelser 2008-09-17 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2008-09-24 § 34 
 
– – – – 
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2008-12-01 23 
 

 
 
Dnr 290/08  214 
 

§ 576 Detaljplan för BoKlokhus vid Arthur 
Engbergs väg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för BoKlokhus vid Arthur Engbergs väg, del av 

Sidsjö 2:41. 

Bakgrund 
Skanska AB har för avsikt att bebygga rubricerat område, utgörande del 
av fastigheten Sidsjö 2:41, med BoKlokhus. För området saknas detalj-
plan. Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra bebyggelse med 
exempelvis BoKlokhus. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) påpekar att det är önskvärt att det, när 
detaljplaner presenteras för antagande, det finns tydliga skrivningar om 
antal hus, hur många våningar dessa får ha och hur de kommer att se ut 
på plats. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-11-18 § 327 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-29 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-10-22 § 266 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-10-01 och 2008-10-28 
• Detaljplan för BoKlokhus vid Arthur Engbergs väg 2008-10-01 

 
– – – – 
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Dnr 413/08  456 
 

§ 577 SAKAB AllFa-utmärkelsen – användning av 
prispengar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att prispengarna på 100 000 kronor för SAKAB AllFa-utmärkelsen 

2008 får användas till kompetensutveckling av personal som 
hanterar farligt avfall. 

Bakgrund 
SAKAB AllFa-utmärkelsen instiftades 2006 för att premiera det 
kommunala arbetet med att sortera ut farligt avfall. Med motiveringen 
att Sundsvalls kommun på ett förtjänstfullt sätt medverkat till avgift-
ningen av kretsloppet och en giftfri miljö fick Sundsvalls kommun pris 
när 2008 års SAKAB AllFa-utmärkelse avgjordes. 
 
Prissumman är på 100 000 kronor och dessutom har kommunen vunnit 
en gratis SAKAB AllFa plockanalys för att ytterligare kunna analysera 
avfallsströmmarna. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-11-18 § 330 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-07 
• Pressmeddelande 2008-06-03 från SAKAB 

 
– – – – 
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Dnr 418/08  001 
 

§ 578 Utveckling av kommunstyrelsekontoret till en 
koncernledningsstab för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsekontoret organiseras enligt föreliggande förslag 

och utvecklas till en modern koncernstab; 
  
att kommunstyrelsekontoret återkommer till finansutskottet med en 

rapport om behov av eventuella budgetförändringar/omför-
delningar kopplat till organisationsförändringen; 

  
att ge kommundirektören i uppdrag att se över följdverkningar på 

kommunkoncernens organisation i övrigt och återkomma med 
förslag på åtgärder inför MRP 2010 

  
att uppdra åt fastighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, NAVI, 

samt stadsbyggnadsnämnden att genomföra nödvändiga åtgärder 
för att överta verksamheter från kommunstyrelsekontoret enligt 
förslaget; 

  
att uppdra åt stadsjuristen att ta fram förslag till nya reglementen 

utifrån förslaget till organisationsförändring; samt 
  
att uppdra till kommundirektören att ansvara för att organisations-

förändringen genomförs så att den till sin helhet är genomförd 
till 1/7 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommunkoncern är den organisation som har det största 
ansvaret att utveckla Sundsvall. Ingen annan organisation har incita-
ment eller uppdrag som så tydligt verkar för en långsiktigt hållbar 
utveckling av Sundsvall och Sundsvallsregionen. 
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För att hantera ansvaret med ledning och styrning av kommun-
koncernen gav den politiska ledningen kommundirektören i uppgift att 
se över kommunstyrelsekontorets roll och utveckla kontoret till en 
modern koncernledningsstab. 
 
Arbetet har pågått under 2008, med successiva återkopplingar och 
diskussioner med medarbetare, kommundirektion och politiker. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag med 
tillägget att tredje att-satsen formuleras ”att ge kommundirektören i 
uppdrag att se över följdverkningar på kommunkoncernens 
organisation i övrigt och återkomma med förslag på åtgärder inför 
MRP 2010”. 
 
Andreas Nelvig (M), Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C) 
begär att till protokollet få foga följande protokollsanteckning: ”Vi 
menar att kommunen bör samla sin näringslivsverksamhet i en 
gemensam organisation ”Sundsvall Business Region”. Denna bör ledas 
av en näringslivschef som ingår i kommundirektionen. Verksamheten 
som sådan bör placeras i anslutning till kommunstyrelsen. ” 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
samordningsutskottets, dels Peder Björks förslag till ändring av tredje 
att-satsen. Hon ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt samordningsutskottets förslag med 
undantag för tredje att-sasten, samt enligt Peder Björks förslag vad 
gäller tredje att-satsen.   
 
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om protokolls-
anteckning, och finner att kommunstyrelsen har medgett detta. 
 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-11-26 § 335 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse och PM 2008-11-19 reviderat 

2008-11-26 
 
– – – – 
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Dnr 424/08  006 
 

§ 579 Kommunfullmäktiges sammanträden via 
Webb-TV 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kostnaden för år 2008 på 18 200 kr samt den resterande delen av 

kostnaden för år 2009 på 107 000 kr, av totalt 182 000 kr, 
anvisas ur kommunfullmäktiges ackumulerade eget kapital, 
anslaget för utbildning och projekt; 

  
att kostnaden för 2010 och framåt inarbetas i Mål och resursplan för 

2010-2012. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har i sin Delrapport 3 från 2007 ”Förslag till 
utveckling av kommunens information till medborgarna” nio olika 
förslag på tillvägagångssätt. Ett av dem, förslag nr 6, går ut på att 
Sundsvalls kommun ska övergå till att sända fullmäktigesamman-
trädena via bredband, i första hand som Webb-TV. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-16, § 379, att kommunstyrelse-
kontoret skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
Webb-TV vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 489 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-11 
 
– – – – 
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Dnr 215/08  030 
 

§ 580 Svar på gruppmotion (S), (V) och (MP) om 
invandrarguider 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i en grupp-
motion till kommunfullmäktige föreslagit att Sundsvalls kommun 
startar projektet Invandrarguide, med samma inriktning som Göteborgs 
kommuns ”Flyktingguideprojekt”. I detta projekt matchas nyanlända 
flyktingar och invandrare med svenskar utifrån intresse och behov med 
syfte att personerna därefter ska träffas och umgås på fritiden. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-11 § 481 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-30 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2008-10-22 § 115 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelser 2008-10-01 och 2008-10-15 
• Gruppmotion (S), (V) och (MP) om invandrarguider 2008-03-29 
 
– – – – 
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Dnr 264/07  030 
 

§ 581 Svar på motion (C) om gallring och röjning 
vid Alnösundet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med stöd av de skäl som anges i det till ärendet 

hörande beslutsunderlaget; 
  
att skötseln av den strandnära skogsmarken även fortsättningsvis 

ska skötas i enlighet med gällande skogspolicy. 

Bakgrund 
Centerpartiet Sundsvall har inlämnat motion 2007-05-02 med begäran 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att på kommu-
nens mark utföra röjning och gallring längs Alnösundet samt att in-
formera andra markägare längs Alnösundet om behovet av gallring och 
röjning av sly. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Magnus Sjödin (M), Hans Reinholdsson (KD) och Habib Effati ( ) 
yrkar bifall till Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Reinhold 
Hellgrens m fl förslag om bifall till motionen, dels Leif Nilssons 
förslag om bifall till samordningsutskottets förslag. Hon ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
samordningsutskottets förslag. 

Reservationer 
Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M), Hans Reinholdsson (KD), 
Mats Mehlin (C) och Habib Effati ( ) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-11-18 § 333 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-16 och 2007-08-31 
• Stadsbyggnadskontorets kostnadsuppskattning 2008-10-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29 § 223 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-10-15 § 260 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-11 § 129 
• Kostnadsuppskattning 2007-10-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-08-23 § 210 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-07-20 
• Motion (C) om gallring och röjning vid Alnösundet 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 31 
 

 
 
Dnr 458/07  030 
 

§ 582 Svar på motion (M) om att införa utmanings-
rätt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Moderata samlingspartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige 
att Sundsvalls kommun ska införa utmaningsrätt. Utmaningsrätt inne-
bär i korthet att den som vill driva en verksamhet åt kommunen på 
entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. 
Utmaningsrätten har utformats något olika i de kommuner som har 
infört den, men huvudprincipen är densamma och innebär att viss del 
av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller även säljas. 
Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig 
från kommun till kommun. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Magnus 
Sjödin förslag om bifall till motionen, dels samordningsutskottets 
förslag. Hon ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt samordningsutskottets förslag. 

Reservationer 
Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M), Hans Reinholdsson (KD), 
Mats Mehlin (C) och Habib Effati ( ) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-11-25 § 497 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-10-30 
• Motion (M) om att införa utmaningsrätt 2007-10-17 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 32 
 

 
 
Dnr 9/08  002 
 

§ 583 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 11 och 25 november 2008; samt 
 
Samordningsutskottet den 4, 18 och 26 november 2008. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 33 
 

 
 

Dnr 10/08  002 

§ 584 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut under perioden 16-19 

november 2008 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation 
av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 34 
 

 
 

§ 585 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut som fattats under tiden den 

20 november 2008: 

• Swedbank AB, Nacksta centrum, Axvägen 1 i Sundsvall
(Ks dnr 367/08  308 

• ) Swedbank AB, Östra Långgatan 10 i Sundsvall 
(Ks dnr 368/08  308) 

• Sundsvalls Bildemontering AB, Ekenäsvägen i 
Sundsbruk (Ks dnr 369/08  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 35 
 

 
 
Dnr 14/08  002 
 

§ 586 Delegationsbeslut 8 - Angående ändring och 
komplettering av attestanter för 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som den 6 

november 2008 fattats av kommundirektören med stöd av 
kommunstyrelsens beslut 2008-02-08, § 350 (Ks dnr 139/07 
003). 
 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-12-01 36 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
Dnr 6/08  006 

§ 587 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting om pilotstudie för förändringsarbete avseende första 
linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
och psykisk sjukdom 

LÄNSSTYRELSEN 
• Beslut om överprövning av kommunfullmäktige i Sundsvalls 

kommun beslut att anta detaljplan för ett handelsområde i Östra 
Birsta (mellan E 4 och ICA Maxi), Ljusta 2:1, 2:13, 3:14 och 3:15, 
Skön, Sundsvalls kommun (Ks dnr 506/07 214) 

 
– – – – 
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