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Tid Kl. 11.00-11.50 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Peder Björk (S) ordförande 
 Martin Johansson (S) vice ordförande 
 Kim G Ottosson (V) ersättare för Claes Stockhaus (V) 
 Ingrid Möller (MP)  
 Magnus Sjödin (M)  
 Lars Persson (FP)  
 Reinhold Hellgren (C)  
  
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Jonas Borg ekonomidirektör 
 Christel Öhgren kommunsekreterare 
 Rolf Bergbom personaldirektör § 792 
 Maria Åslin vd Sundsvall Arena AB § 793 

 

Protokollet omfattar §§ 792-794 
Det noteras att samtliga paragrafer justeras omedelbart. 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lars Persson 
Justerare 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Lars 
Persson med Reinhold Hellgren som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2010-00368 
 

§ 792 Nämnd- och förvaltningsorganisation 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att kommunen ska organiseras i enlighet med principerna 

redovisade som alternativ 1, daterat 2010-05-23,  
  
att service- och tekniknämnden avvecklas fr.o.m. nästa 

mandatperiod, 
  
att ansvaret för serviceorganisationen flyttas över till 

kommunstyrelsen, 
  
att ett ytterligare utskott inrättas under kommunstyrelsen under 

nästa mandatperiod och att arbetsfördelningen mellan utskotten 
ses över, 

  
att ansvaret för de skattefinansierade verksamheter som idag åvilar  

service- och tekniknämnden förs över till stadsbyggnadsnämnd-
en fr.o.m. nästa mandatperiod, 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att nämnderna på ett 

tydligt sätt tar emot och kvitterar fullmäktiges beslut om MRP 
som ett underlag för den egna nämndens planering, samt 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om den 

organisatoriska placeringen av försörjningsstödet, möjligheten 
att samla ansvaret för viss tillståndsgivning, ansvaret och 
organisationen för arbetet med hållbarhetsfrågor samt frågan om 
på vilket sätt miljöfrågorna på ett så tidigt skede som möjligt 
beaktas i samhällsbyggnadsprocessen. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2010 med plan för 2011-2012 har kommun-
styrelsen fått i uppdrag att senast 30 april 2010 presentera ett förslag till 
ny övergripande nämnd- och förvaltningsorganisation utifrån direktiv 
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fastställda av styrelsen under 2009. Kommunstyrelsen fastställde 
sådana direktiv i november 2009. 

 
I enlighet med de fastställda direktiven tillsattes en särskild styrgrupp 
bestående av Anita Bdioui, Peder Björk, Magnus Sjödin och Stefan 
Söderlund. Styrgruppen har haft 4 möten och vid ett tillfälle bjudit in 
företrädare för partierna i fullmäktige till ett seminarium med Göran 
Bostedt, Mittuniversitetet. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) vill tillfoga följande till Allians för Sundsvalls 
förslag, benämnt alternativ 2: 
allians för Sundsvall funderar på att behålla två intakta förvaltningar 
(stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen), men med en ge-
mensam nämnd. 
 
Lars Persson (FP) yrkar på Allians för Sundsvalls förslag, benämnt 
alternativ 2 gällande att-satserna 1-4 samt bifall till att-sats 5 och 6. 
 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till Reinhold Hellgrens och Lars 
Perssons förslag. 
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt tillägg av 
följande att-sats (som att-sats 1): 
att kommunen ska organiseras i enlighet med principerna redovisade 
som alternativ 1, daterat 2010-05-23. 
 
Ordföranden ställer proposition på att-sats för att-sats och finner att 
finansutskottet beslutar följande: 
 
att-sats 1 enligt majoritetens förslag, benämnt alternativ 1 
 
att-satserna 2-6 enligt koncernstabens förslag 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C) 
reserverar sig mot beslutet. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-23 
• Koncernstabens PM 2010-05-10 

 
– – – – 
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§ 793 Himlabadet - återrapportering 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att återrapportering av Himlabadsprojektet samordnas med 

framläggande av hur beslutade organisationsförändringar av 
Stadsbacken AB, Fokusera Utveckling Sundsvall AB och 
Sundsvall Arena AB föreslås genomföras, 

  
att återrapporteringen ska ske till fullmäktige i oktober 2010,  
  
att fördyringarna för Himlabadet ställs till fullmäktige för ställ-

ningstagande i oktober 2010, 
  
att åtgärder för renovering av Sporthallsbadet ställs till fullmäktige 

för beslut i oktober 2010, samt 
  
att en extern utredare deltar i granskningen inför återrapporteringen.
 
Finansutskottet beslutar 
 
att koncernstaben återkommer till finansutskottet med redovisning 

av hur kostnader i investeringar redovisas, med avsikten att 
uppdra till koncernstaben att återkomma med ett förslag, samt 

  
att koncernstaben, efter sommaren, återkommer med en redovisning 

till finansutskottet och kommunstyrelsen över hur arbetet med 
rapporteringen fortgår.  

Bakgrund 
Sedan fullmäktige, i juni 2007, fattade beslut om genomförande av 
Himlabadet samt åtgärder för utomhusbadet har projektets kostnader 
ökat kraftigt. 
 
Återrapporteringen till fullmäktige under projektets gång har brustit 
och kommunstyrelsen, Stadsbacken AB samt Sundsvall Arena AB har 
fått anmärkningar från revisorerna rörande detta. 
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Överläggning 
Maria Åslin, vd Sundsvall Arena AB och Stefan Söderström 
Söderlund/2010-05-31 CÖ t.f. vd Stadsbacken AB föredrar ärendet. 
 
Maria Åslin berättar om det dagsaktuella läget i projektet för Himla-
badet, de nya och gamla kostnader som nu har upptäckts. Hon redovisar 
vad dessa kostnader härrör sig från. 
 
Martin Johansson (S) yrkar, för majoritetens del, att en extern utredare 
deltar i granskningen inför återrapporteringen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar att redovisningen till kommunfullmäktige bör 
ske i september 2010, dock senast i oktober 2010. Hinner inte hela 
återrapporteringen bli klar så ska i alla fall delen gällande Himlabadet 
redovisas.  
 
Reinhold Hellgren (C) föreslår en redovisning i finansutskottet och 
kommunstyrelsen efter sommaren över hur arbetet med rapporteringen 
går, även om den totala rapporten inte är klar.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att finansut-
skottet beslutar följande: 
 
att-sats 1-4 enligt koncernstabens förslag, samt tillägg av följande att-
sats: 
 
att en extern utredare genomför granskningen inför återrapporteringen 
 
Finansutskottet beslutar för egen del: 
 
att koncernstaben återkommer till finansutskottet med redovisning av 
hur kostnader i investeringar redovisas, med avsikten att uppdra till 
koncernstaben att återkomma med ett förslag, samt 
 
att koncernstaben, efter sommaren, återkommer med en redovisning till 
finansutskottet och kommunstyrelsen över hur arbetet med rapport-
eringen fortgår. 
 
Informationen som lämnas på dagens sammanträde kommer också att 
lämnas till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige i maj 
respektive juni 2010. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och Reinhold Hellgren (C) 
reserverar sig mot beslutet. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finansutskott 
 

2010-05-31 7 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-25 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-05-21 § 15 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-06-18 

 
– – – – 
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§ 794 Dokumentplan för koncernstaben 

Beslut 
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa dokumentplan för koncernstaben enligt förslag daterat 

2010-05-18, 
  
att upphäva tidigare dokumentplan för koncernstaben och 

kommunstyrelsekontoret. 

Bakgrund 
Varje kommunal förvaltning ska ha en dokumentplan. Nu gällande 
dokumentplan är inte anpassad till den organisation som infördes  
2009-07-01, varför ett förslag till dokumentplan för koncernstaben har 
tagits fram.  

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-20 
• Dokumentplan för koncernstaben 2010-05-18 

 
– – – – 
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