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Kl. 10.00–12.00 och 14.00–16.00 Tid 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Christer Berglund  vice ordförande 
 s Anita Bdioui   
 s Leif Nilsson  ej kl. 11.25-12.00 
 s Lena Österlund   
 s Martin Johansson  fr.o.m. kl. 14.00 § 49 
 m Magnus Sjödin  §§ 49-62 
 m Andreas Jonsson  tjänstgörande ers fr.o.m. § 63  
 m Per Wahlberg   
 fp Lars Persson  fr.o.m. kl. 14.00 § 49 
 fp Annelie Luthman   
 v Habib Effati   
 v Kim G Ottosson   
 c Reinhold Hellgren   
 kd Hans Brynielsson   
 mp Lars Hillerström   
    
Ersättare s Lars-Erik Nyberg  ej kl. 11.25-12.00 
 s Margareta Johansson ej kl. 11.25-12.00 
 s João Pinheiro   
 s Agneta Eng  fr.o.m. kl. 14.00 § 49 
 m Andreas Jonsson  fr.o.m. kl. 14.00 § 49 
 v Claes Stockhaus   
 c Mats Mehlin  
 mp Ingrid Möller   

    

Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Hans Dunder samhällsplanerare, § 49 t.o.m. kl. 12.00  
 Christer Tarberg chef kollektivtrafikenheten, § 49 t.o.m. kl. 12.00 
 Henrik Höjsgaard VD Busslink i Sverige AB, § 49 t.o.m. kl. 12.00 
 Stefan Bergic Busslink i Sverige AB, § 49 t.o.m. kl. 12.00 
 Agne Domeij Busslink i Sverige AB, § 49 t.o.m. kl. 12.00 
 Tore Nordlund Busslink i Sverige AB, § 49 t.o.m. kl. 12.00 
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 Christine Högberg VD Västernorrlands läns Trafik AB, § 49 t.o.m. kl. 

12.00 
 Västernorrlands läns Trafik AB, § 49 t.o.m. kl. 12.00 Per Eriksson 
 Västernorrlands läns Trafik AB, § 49 t.o.m. kl. 12.00 Kåre Jonsson 

 

Protokollet omfattar §§ 49–67 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Leif Nilsson 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla den 15 mars 2006 betygar  
 
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering m.m. 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Anita 
Bdioui med Leif Nilsson som ersättare. 
 
Noteras att § 50 behandlades i anslutning till § 54. 
 
– – – –  
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Dnr 137/05 105 
 

§ 49 Diskussion om kollektivtrafiken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till utvecklingsutskottet att utse representanter till en för 

de tre parterna – Busslink i Sverige AB, Västernorrlands läns 
Trafik AB och Sundsvalls kommun – gemensam kvalitetsgrupp. 

Bakgrund 
Utvecklingsutskottet beslutade den 17 januari 2006, § 3, bl.a. att föreslå 
kommunstyrelsen att styrelsens sammanträde i mars 2006 börjar på 
förmiddagen för en diskussion om kollektivtrafiken och att kommun-
styrelsekontoret till kommunstyrelsens diskussion om kollektivtrafiken 
dels ska ta fram en förteckning över de problem som idag finns inom 
kollektivtrafiken, dels ta fram en konsekvensbeskrivning av en 
avtalsuppsägning.  
 
Företrädare för Busslink i Sverige AB och Västernorrlands läns Trafik 
AB har bjudits in till en diskussion om kollektivtrafiken. Diskussionen 
har beräknats pågå klockan 10.00–12.00 och utgå från följande 
dagordning: 
 

1. Busslink och Länstrafiken redovisar nuläget för busstrafiken 
 

2. Busslink och Länstrafiken redovisar genomförda åtgärder efter 
trafikstarten juni –05 

 
3. Busslink redovisar planerade åtgärder som återstår att genomföra 

samt tidplan och uppföljning av dessa. 
o förslag till tidtabell trafikåret 2006-07 
o hållplatsutropen 
o Navet 
o övrigt 

 
4. Busslinks syn på nettoavtalets möjligheter och hinder samt 

inriktning för återstående avtalsperiod. 
 

5. Trafikhuvudmannens ansvar 
o kundsynpunktshanteringen 
o biljettsystemet (mjukvaran) 
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o kvalitetssäkring av avtalet 
 

6. Hållplatser, informationsinnehåll och systematisk tillsyn och 
underhåll. Ansvarsfördelning mellan parterna. 

 
7. Realtidssystem 

 
8. Övriga frågor   

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2006 inleder Christer 
Berglund (s) med att i korthet redogöra för den ett och halvt år långa 
process inom kommunen som föregick den senaste upphandlingen av 
kollektivtrafiken. Han förklarar att kommunen aldrig tidigare har lagt 
ner så mycket tid inför en upphandling och att ärendet beretts i 
kommunstyrelsens båda utskott, där utvecklingsutskottet ansvarat för 
planeringen av trafiken och finansutskottet ansvarat för medlen.  
 
Henrik Höjsgaard presenterar därefter Busslink i Sverige AB och 
Keoliskoncernen i vilket bolaget ingår. Han följer därefter i huvudsak 
de punkter som upptagits i dagordningen ovan när han lämnar 
information och kommentarer från Busslinks sida. 
 
Christine Högberg kompletterar med information och kommentarer 
från länstrafiken.  
 
Lars Hillerström (mp) frågar om inställda bussar på grund av is och snö 
samt om skyltning av bussar i Plustrafik. 
 
Reinhold Hellgren (c) frågar bl.a. om Busslink på annat håll haft 
liknande problem som dem i Sundsvall, om den goodwill som 
kollektivtrafiken kan tappa och om Busslink har en tidsgräns för 
åtgärder och implementering. 
 
Per Wahlberg undrar om Busslinks arbete med logistiken, om den nya 
biljettmaskinen och om hållplatsutrop. 
 
Anita Bdioui (s) har frågor om mörkertal för missnöjda resenärer och 
om antal resenärer i Sundsvall.  
 
Habib Effati (v) vill veta om resenärer har kompenserats.  
 
Annelie Luthman (fp) undrar hur lång tid det skall behöva ta för att 
trafiken skall fungera.  
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Magnus Sjödin (m) vill ha kommentar till att vissa busschaufförer inte 
kan sina linjer.  
 
Lena Österlund (s) anser att kommunikationen mellan de tre parterna 
inte har varit bra och att de tre parterna eventuellt bör utse en 
kvalitetsgrupp.  
 
Svar och kommentarer lämnas bl.a. av Henrik Höjsgaard och Christine 
Högberg. 
 
Klockan 12.00 tackar ordföranden företrädarna för Busslink och 
länstrafiken för deras medverkan samt förklarar att sammanträdet 
ajourneras. 
 
Ordföranden förklarar klockan 14.00 att sammanträdet återupptas och 
att handläggningen av ärendet om kollektivtrafiken fortsätter. 
 
Efter diskussion förklarar ledamöterna att kommunstyrelsekontoret 
tillsvidare inte behöver ta fram ytterligare underlag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter att uppdra till utvecklingsutskottet 
utse representanter till en för de tre parterna gemensam kvalitetsgrupp.  

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-17, § 3 
• Inventering av problemområden Stadstrafiken i Sundsvall, 

2006-02-09 
 
– – – – 
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§ 50 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
 
Kommundirektören informerar om: 

Hamnarena för idrott och kultur 
• Förslag till direktiv för programarbete 
 
• Syftet med programarbetet 

o Visioner och mål för arenorna? Syftet? 
o Vilka verksamheter ska inrymmas? Presenteras i övergripande 

lokalprogram 
o Högsta prioritet för teatern 
o Etappindelning? 
o Var ska arenorna lokaliseras? 
o Förutsättningar för detaljplan, trafik och parkering? 
o Första bedömning av investeringskostnader 
o Bedömning av årliga kostnader/intäkter 
o Kommersiella resp. kommunalt subventionerade verksamheter? 
o Hur ska investering och årskostnader finansieras? 

Samarbetspartners? Alternativa finansieringsformer? 
o Stöd från staten/länsstyrelsen och strukturfonderna? 
o Konsekvenser för befintliga arenor och lokaler? 
o Om projektet ska föras vidare – Hur ska det ske? 

 
• Genomförande av programarbetet 

o Dialog med idrotts- och kulturorganisationer och näringsliv 
o Snarast inleda ett samarbete med Teater Västernorrland 
o Samla erfarenheter från andra anläggningar 
o Öppenhet och bra information till medborgarna 
o Delredovisningar till finansutskottet 
o Arbetet sker på uppdrag av finansutskottet 
o Genomförs av programgrupp med förtroendevalda samt 

förvaltningscheferna kommunstyrelsekontoret, Kultur & Fritid, 
fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret samt VD 
Sundsvall Arena AB 

o Kommunstyrelsekontoret svarar för projektledning. Externt 
utredningsstöd kan användas 

o Kostnader för programarbetet 
o Slutredovisning före den 31 december 2006 
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• Kontakt med andra utredningar 
o Tidigare utredningar om ny teater (Teater Västernorrland, 

fastighetskontoret) 
o Arbetsmiljön i nuvarande teaterlokaler (fastighetskontoret, 

Kultur & Fritid, Teater Västernorrland) 
o Förberedande lokaliseringsstudier och geotekniska 

undersökningar (stadsbyggnadskontoret) 
o Stadsvision Sundsvall (stadsbyggnadskontoret) 
o Organisation för Film och Scenkonst i Västernorrland (Kultur & 

Fritid, landstinget) 
o Utbyggnad av sporthallen (Sundsvall Arena AB) 

 
• Programmet ska ge svar på frågan: 

o Är det verksamhetsmässigt, tekniskt, planmässigt och 
ekonomiskt lämpligt och möjligt att föra projektet vidare? 

 
Det centrala läget där staden möter havet och i blickfånget från 
hamnen, Stenstan, infarterna och stadsbergen gör att Hamnarenan ska 
ges placering och utformning som tillgodoser mycket höga krav och 
som markerar att här finns spännande anläggningar för kultur, båtliv 
och idrott. 
 
– – – – 
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§ 51 Information om förändringar inom Svenska 
Kommun Försäkrings AB samt val av en 
ledamot till valberedningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för det fall att en valberedning kommer att arbeta under våren 

2006 inför val av styrelse för Svenska Kommun Försäkrings AB, 
utse Lars-Erik Nyberg som representant för Sundsvalls kommun 
i valberedningen.  

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2006 informerar Ewa 
Back (s) om förändringar bland ägarkretsen och om arbetet med förslag 
om ändringar av bolagsordningen för Svenska Kommun Försäkrings 
AB. Hon förklarar att Gävle kommun och Sundsvalls kommun som 
tidigare informerats om kan komma att släppa aktieägarmajoriteten och 
att de nya delägarna krävt styrelseplatser. Hon redogör därefter för ett 
par av de punkter i bolagsordningen som Gävle kommun och 
Sundsvalls kommun föreslår ändringar av. Ett förslag rör styrelsens 
sammansättning där ändringen innebär att styrelserepresentationen för 
de båda kommunerna minskas till att omfatta en styrelseledamot och en 
suppleant för vardera kommunen. Den ändringen, tillsammans med en 
ändring av antalet styrelseledamöter, gör det möjligt för att bereda upp 
till tio delägare en ordinarie styrelseledamotsplats. Med hänsyn till det 
stora antalet kommuner som är delägare i bolaget föreslås vidare att 
inte fortsättningsvis använda sig av lekmannarevisorer utan endast av 
auktoriserade revisorer. I ändringsförslagen finns också ett förslag på 
att bolaget skall ha en valberedning. Om en valberedning redan i år 
interimistiskt kommer att användas, bör kommunstyrelsen utse en 
representant för Sundsvalls kommun. Ändringsförslagen skall 
behandlas på ett styrelsemöte i Trondheim denna vecka. 
 
Ewa Back (s) föreslår att Lars-Erik Nyberg utses till ledamot i 
valberedningen. 
 
Inlägg görs av Reinhold Hellgren (c) och Magnus Sjödin (m). 
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Ledamöterna förklarar att de ställer sig bakom de ändringsförslag i 
bolagsordningen som redovisats. 
 
Kommunstyrelsen utser Lars Erik Nyberg (s) till kommunens 
representant i valberedningen. 
 
– – – – 
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Dnr 90/06  043 
 

§ 52 Bokslutskommuniké 2005 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga kommunstyrelsens bokslutskommuniké 2005 till hand-

lingarna med de påpekanden som gjorts i kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt en bokslutskommuniké för 
kommunen och kommunkoncernen. 
 
Kommunen visar upp ett positivt för 2005 på 63,9 mkr, vilket är en 
förbättring jämfört med 2004 med 18,7 mkr. Resultatet överstiger också 
budgeten med 10,9 mkr. 
 
För kommunkoncernen ligger resultatet före extraordinära poster och 
skatt sämre än förväntat. Resultatet är 54,2 mkr sämre än föregående år. 
Dock ingår jämförelsestörande poster med 40,0 mkr. Räknas de jäm-
förelsestörande posterna bort för 2004 och 2005 så har resultatet för-
bättras med 16,4 mkr. 

Överläggning 
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 13 mars 2006 förklarar 
Ewa Back (s) att de båda rubrikerna på sidan 16 i handlingarna – Utfall 
2005 och Budget 2005 – skall skifta plats.  
 
João Pinheiro (s) uppger att det på att par ställen i kommunikén borde 
stå positivt resultat i stället för endast resultat. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-15 
• Bokslutskommuniké 2005 – de kommunala bolagens resultat för 

2005 
 
– – – – 
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Dnr 132/06  042 
 

§ 53 Årsredovisning för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess kommunöver-
gripande verksamhet samt kommunstyrelse-
kontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i huvudsak enligt finansutskottets förslag 
 
att lägga årsredovisningen 2005 till handlingarna med de 

kompletteringar som framförts under kommunstyrelsens 
sammanträde och som kommunstyrelsekontoret skall införa i 
årsredovisningen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat årsredovisning för kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verk-
samhet samt kommunstyrelsekontoret. 
 
Tidigare år har verksamheten för kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen och dess kommunövergripande verksamhet redovisats i en årsredo-
visning och verksamheten för kommunstyrelsekontoret i en annan års-
redovisning. För år 2005 görs nu ett försök att redovisa de olika verk-
samheterna i en gemensam årsredovisning.  

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2006 frågar Ewa 
Back (s) om varför inte ett avsnitt om Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall finns med i årsredovisningen när ett avsnitt om räddnings-
tjänsten finns med.  
 
Även Margareta Johansson (s) undrar om det inte i årsredovisningen 
bör finnas ett avsnitt om Nordiska Kammarorkestern Sundsvall.  
 
Stadsjuristen förklarar att medel till räddningstjänsten redovisas under 
vad som benämns kommungemensamt samt att kammarorkestern inte 
heller tidigare år har behandlats i motsvarande årsredovisning..  
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Andreas Jonsson (m) frågar om redovisningen av mål och perspektiven 
på denna redovisning. Kommundirektören anger att för vissa av 
kommunstyrelsekontorets anställda, och de uppdrag dessa har, är det 
kommunkoncernens mål som är för handen och för andra, med de 
uppdrag som getts dem, är det snarare mål för kommunstyrelsekontoret 
som gäller.  
 
Anita Bdioui (s) förklarar, efter fråga av Annelie Luthman (fp), vad en 
så kallad arbetsgivarring är (handlingarna sidan 28). 
 
Ewa Back (s) påtalar att då de slutgiltiga uppgifterna är kända för 
kommunens befolkningsökning under 2005 och för kommunens 
folkmängd den sista december 2005, bör dessa uppgifter införas i 
årsredovisningen (handlingarna sidan 23n). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna 
men att kommunstyrelsekontoret i årsredovisningen skall tillfoga ett 
avsnitt om kammarorkestern och justera uppgifterna om befolknings-
ökning och folkmängd.  
 
Kommentar av sekreteraren under arbetet med protokollet: Vid 
diskussion med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning fram-
kommer att kammarorkestern aldrig tidigare redovisats i motsvarande 
årsredovisningar och att skälet härtill är att det kommunala anslaget till 
orkestern inte går via kommunstyrelsen eller det så kallade kommun-
gemensamma utan via kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 39 
• Årsredovisning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess 

kommunövergripande verksamhet samt kommunstyrelsekontoret, 
2006-03-06  

 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 54 Hamnarena för idrott och kultur 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att ge utvecklingsutskottet i uppdrag att genomföra ett brett 

programarbete för en Hamnarena för idrott och kultur, med stöd 
av en programgrupp med förtroendevalda och chefstjänstemän 
och en erfaren projektledare, samt 
 

att överlämna kommunstyrelsens beslut om programarbete för en 
Hamnarena för idrott och kultur till kommunfullmäktige som 
information. 

Bakgrund 
Vid finansutskottets sammanträde den 7 mars 2006 överlämnade 
socialdemokraterna och vänsterpartiet ett förslag om ett programarbete 
för en Hamnarena för idrott och kultur i Inre Hamnen.  
 
Folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna överlämnade vid 
sammanträdet en skrivelse innehållande frågor som en programgrupp 
bör behandla.  
 
Finansutskottet behandlade de två att-satser som kommunstyrelsen nu 
har att ta ställning till samt beslutade därutöver för egen del 
 
att uppmana stadsbyggnadsnämnden att inleda förberedande studier i 
Inre Hamnen för att finna lämplig lokalisering av Hamnarenan i 
anslutning till Hamnträdgårdens södra sida,  
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram förslag till 
direktiv för programarbetet för Hamnarenan, samt  
 
att förslag till direktiv redovisas för finansutskottet den 21 mars 2006. 
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Överläggning 
Från finansutskottets protokoll 2006-03-07  
 
… Efter genomgången av föreslagen som lagts fram på dagens 
sammanträde diskuterar utskottet om kommunstyrelsen eller 
finansutskottet ska fastställa direktiven för programarbetet. Lars 
Persson (fp) och Magnus Sjödin (m) betonar att direktiven bör 
fastställas av kommunstyrelsen för att ge centerpartiet och miljöpartiet 
möjlighet att påverka direktivens utformning. Ordföranden konstaterar 
att utskottet tar ställning till denna fråga den 21 mars då utskottet ska 
behandla direktiven. 
 
Utskottet diskuterar därefter hur många ledamöter som ska ingå i pro-
gramgruppen och förslår att även denna fråga ska fastställas senare. 
 
När det gäller förslaget till direktiv som föreslås behandlas på finans-
utskottet den 21 mars uttalar utskottet att de är positiva till den inrikt-
ning som kommundirektören presenterade vid dagens sammanträde och 
att de därmed stödjer hans förslag till upplägg. 
 
Det antecknas i protokollet att med anledning av det nya förslaget som 
föreligger för en idrotts- och kulturarena har fastighetsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden bjudit in Arbetsmiljöverket till ett möte för 
att diskutera det nya läget som uppstått. Mötet kommer att hållas den 
31 mars 2006. 
 
Kommunstyrelsen 2006-03-13 
Kommundirektören delar ut kommunstyrelsekontorets förslag till 
direktiv som skall behandlas av finansutskottet den 21 mars 2006. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta  

att ge finansutskottet i uppdrag att genomföra en snabb förstudie 
med inriktning på de ekonomiska förutsättningarna för en 
Hamnarena för idrott och kultur, och  
 
att överlämna kommunstyrelsens beslut om en förstudie för en 
Hamnarena för idrott och kultur till kommunfullmäktige som 
information. 
 

Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Ewa Back (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag och uppger 
därefter att s + v anser att det är utvecklingsutskottet, och inte 
finansutskottet, som skall ansvara för ärendets fortsatta handläggning. 
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Magnus Sjödin (m) instämmer i yrkandet om bifall till finansutskottets 
förslag och i Ewa Backs förslag att det är utvecklingsutskottet som 
skall ansvara för ärendet. 
 
Ewa Back (s) säger att s + v föreslår att fem förtroendevalda skall ingå i 
programgruppen. 
 
Ordföranden ställer Lars Hillerströms yrkande mot finansutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets 
förslag.  
 
Det noteras i protokollet att kommunstyrelsen anser att ansvaret för 
ärendet fortsättningsvis skall ligga på utvecklingsutskottet samt att 
antalet förtroendevalda i programgruppen skall vara fem. 
 
Det noteras slutligen att ett möte på sätt som framgår av finans-
utskottets protokoll skall hållas med Arbetsmiljöverket den 31 mars 
2006. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
eget framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Hamnarena för idrott och kultur, Förslag till direktiv för 

programarbete, kommunstyrelsekontoret, 2006-03-13, utdelas 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 38 
• Förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet på inledandet av 

ett programarbete inför en satsning på en Hamnarena för idrott och 
kultur, 2006-03-07 

• Inför handläggning av förslaget om en multihall i Inre Hamnen, 
skrivelse från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna, 
2006-03-07 

 
– – – – 
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Dnr 134/06  002 
 

§ 55 Attestanter år 2006 inom kommunfullmäktige 
och samtliga kommunstyrelsens verksam-
hetsområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
 
att fastställa bifogade attestantförteckningar för år 2006, 

 
att utse kommunstyrelsens ordförande till beslutsattestant för 

nämndens ansvarsområde, 
 

att delegera till kommundirektören en generell attesträtt för samtliga 
konton inom förvaltningen, 
 

att delegera till kommundirektören att besluta om löpande ändringar 
under verksamhetsåret, och 
 

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2000-11-13, § 216, Bestäm-
melser för inköpsbehöriga inom kommunstyrelsekontoret. 

Bakgrund 
Vid finansutskottets sammanträde den 7 mars 2006 frågade stads-
juristen om ärendet om attestanter år 2006 inom kommunfullmäktige 
och samtliga kommunstyrelsens verksamhetsområden kan behandlas 
direkt av kommunstyrelsen den 13 mars 2006. Utskottet enades om att 
ärendet skall behandlas direkt av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 54 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-07 med bilaga 1-4 
 
– – – – 
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Dnr  100/06  044 
 

§ 56 Månadsuppföljning av nämnderna, januari 
2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt månadsrapport för januari 
2006. Månadsrapporten utgör en kortfattad analys av Sundsvalls 
kommuns ekonomiska läge. 
 
Månadsrapporten för januari 2006 visar inga större avvikelser mot bud-
get. Resultatet är totalt sett relativt stabilt. Två av kommunens nämnder 
signalerar underskott. Underskottet på 6,0 mkr för kultur- och fritids-
nämnden förklaras delvis av en minskad budgetram med 5,0 mkr. 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations under-
skott avser återbetalning av det erhållna statsbidraget för 2005, som 
enligt Skolverkets prognos uppgår till cirka 0,8 Mkr. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) och därefter Annelie Luthman (fp) frågar om barn- 
och utbildningsnämndens budget är klar för 2006 och om dröjsmålet.  
 
Leif Nilsson (s) uppger att budgeten är klar och att den försenats på 
grund av att budgeten skall fördelas på den nya organisationen som nu 
gäller för förvaltningen. 
 
Annelie Luthman frågar om kultur- och fritidsnämnden minskade 
budgetram med 5 mkr för besparing som inte kunnat ske (handlingarna 
sidan 62n). 
 
Ewa Back (s) svarar att budgetramen för kultur- och fritidsnämnden 
återställs från och med år 2007 och att nämnden under 2006 får 
kompenseras på sätt som skett under 2005. 
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Ewa Back (s) frågar om de fakturor på 17,6 mkr som anges i 
fastighetsnämndens avsnitt (handlingarna sidan 63m). 
 
Lars-Erik Nyberg (s) och ekonomidirektören besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-02-21, § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-10 
• Månadsuppföljning, januari 2006 
 
– – – – 
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Dnr 15/06  050 
 

§ 57 Deltagande i Kommunförbundet Västernorr-
lands projekt ”Miljöanpassad upphandling” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 

deltaga i Kommunförbundet Västernorrlands projekt Miljöan-
passad upphandling; 

att 

 
att finansieringen av projektet med 76 400 kr per år 2006-2008, 

totalt 229 200 kr får ske genom ianspråktagande av kommun-
styrelsekontorets egna kapital. 

Bakgrund 
Kommunförbundets styrelse beslöt vid sammanträde den 15 december 
2005 att rekommendera kommunerna att delta och finansiera projektet i 
enlighet med projektbeskrivning (bilaga) avseende rubricerat bifogat 
protokollsutdrag. 
 
Miljöanpassad upphandling är ett viktigt verktyg för att styra samhället 
mot en mer hållbar utveckling. För ett antal år sedan bedrevs ett aktivt 
arbete med miljöanpassad upphandling i Västernorrlands kommuner 
med den så kallade Västernorrlandspärmen. Nu är frågan intressant och 
aktuell igen. Kommunernas och Landstingets upphandlare efterfrågar 
projektet. 
 
Styrgruppen för ”Miljölänet Västernorrland” har beslutat att projektet 
bör genomföras. I länets tillväxtprogram liksom i de regionala miljö-
målen finns angivet att arbetet med miljöanpassad upphandling bör 
prioriteras. 
 
Kommunstyrelsekontoret ser positivt på förslaget. 
 
Finansiering av projektet föreslår ske genom ianspråktagande av kom-
munstyrelsekontorets egna kapital. 
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Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 mars 2006 görs inlägg 
av Lena Österlund (s), Ewa Back (s), Lars Persson (fp) och Anita 
Bdioui (s). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-02-21, § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-27 
• Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse 2006-01-12 
• Kommunförbundet Västernorrlands protokoll 2005-12-15, § 47 
• Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse 2005-12-18 med 

bilaga 
 
– – – – 
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Dnr 80/05  619 
 

§ 58 Förslag till skolplan för vuxenutbildningen i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anta förslag till skolplan för vuxenutbildningen i Sundsvall; och

 
att uppdra till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration och barn- och utbildningsnämnden att genom sam-
råd överväga om ett nytt förslag till skolplan bör omfatta såväl 
vuxenutbildningen som utbildningen av barn- och ungdomar 
och återkomma med förslag i den delen under år 2007. 

Bakgrund 
Av skollagen framgår att skolplan ska upprättas och vilket innehåll den 
skall ha. Det förslag till skolplan för nämnden för arbetsmarknad, vux-
enutbildning och integration (NAVI) som upprättats den 15 november 
2004 har en gång varit uppe i kommunfullmäktige och då återremitte-
rats till NAVI. Förslag till kompletteringar till det ursprungliga för-
slaget har framlagts av personal vid verksamheterna samt den 30 
september 2005 av oppositionen. NAVI har den 26 oktober 2005 åter-
igen beslutat att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2006 yrkar Lars 
Persson (fp) att skolplanen skall återremitteras till NAVI för att 
nämnden i samverkan med förvaltningen ska bearbeta planen med 
mätbara mål. Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c), Hans 
Brynielsson (kd) och Lars Hillerström (mp) instämmer i yrkandet. 
 
Habib Effati (v) yrkar bifall till skolplanen och finansutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall återremitteras 
eller avgöras i dag. Hon finner att ärendet skall avgöras i dag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla finansutskottets förslag.  
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Reservation 
Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg (m), Lars Persson (fp), Annelie 
Luthman (fp), Reinhold Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd) och Lars 
Hillerström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för framställt 
yrkande om återremiss. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-02-21, § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-14 
• NAVI:s protokoll 2005-10-26, § 101 
• FAVI:s skrivelse 2005-10-05 
• Oppositionens förslag till komplettering av skolplanen 2005-09-30 
• NAVI:s skrivelse 2004-11-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-04-25, § 434 
 
– – – – 
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Dnr 214/05  106 
 

§ 59 Sundsvallsregionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att godkänna av regionmötet för Sundsvallsregionen den 2 februari 

2006 vidtagen åtgärd; samt 
 

att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att bedriva det fortsatta 
arbetet med utgångspunkt från det vid regionmötet i Timrå den 2 
februari 2006 antagna dokumentet inkluderande vision och mål-
bild för Sundsvallsregionen. 

Bakgrund 
Enligt kommunens utvecklingsplan ska arbetet med att knyta ihop 
Sundsvallsregionen till en gemensam boende- och studie/arbetsmark-
nadsregion fortsätta, bl.a. genom samarbete kring infrastruktur. Arbetet 
för bättre regional funktion och regionförstoring är viktigt för att regio-
nen skall kunna behålla och t o m öka förutsättningarna för tillväxt. 
Sammanlagt finns ca 195 000 invånare inom Sundsvallsregionen, varav 
ca 94 000 i Sundsvall. 
 
I oktober 2004 genomfördes ett regionmöte med berörda kommuner, 
Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge, m.fl. 
regionala aktörer på temat regional utveckling. Efter regionmötet har 
kommunstyrelseordförandena samt kommundirektörerna i de sex 
kommunerna träffats vid några tillfällen för att diskutera fortsättningen 
av det regionala samarbetet. Regionmötet och uppföljningsträffarna har 
resulterat i att arbetet i regionen koncentreras till åtgärder för att för-
bättra möjligheter till arbets- och utbildningspendling och till att inleda 
ett långsiktigt gemensamt arbete med syfte att förbättra trafikeringen 
samt infrastrukturen i regionen. 
 
Om regionen skall lyckas få med angelägna infrastrukturobjekt i nästa 
statliga planeringsomgång (2008-2009) krävs långsiktighet och enighet. 
I samverkan finns möjlighet att lyfta fram en gemensam bild av regio-
nens problem och förutsättningar samt att komma överens om vilket 
budskap som skall kommuniceras samt på vilket sätt.  
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För att komma framåt i arbetet krävs gemensamma underlag i form av, 
lägesbeskrivningar samt en gemensam vision och målbild. För att 
arbeta fram detta har det utöver regionmötet och en kommunchefsgrupp 
bildats en ”Sundsvallsregionens infrastrukturgrupp” (SRIG) bestående 
av tjänstemän från de sex kommunerna samt en ”Avstämningsgrupp” 
bestående av en ledande politiker från respektive kommun. 
 
Under perioden augusti 2005 – januari 2006 har förberedelser startat 
med sammanställning av material inför kommande infrastruktur-
planeringsomgång och ett förslag till vision och målbild processats 
fram av ovan nämnda grupper. Vid regionmötet i Timrå den 2 februari 
2006 deltog samtliga kommuner i Sundsvallsregionen och en gemen-
sam vision och målbild för Sundsvallsregionen antogs. 

Överläggning 
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 13 mars 2006 hänvisar 
Lars Hillerström (mp) till utvecklingsutskottets protokoll 2006-02-28 
och instämmer i utskottets förslag att begreppet ”starkare tillväxt” som 
är en grund för samarbetet, bör revideras till ”starkare hållbar tillväxt”.  
 
Christer Berglund (s) förklarar att kommunstyrelsekontoret undersöker 
frågan om förslag på tillägg med de andra kommunerna och att han 
återkommer i frågan när kommunerna lämnat svar.  
 
Kommundirektören kompletterar att frågan även kan tas upp på nästa 
regionmöte den 9 maj 2006. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-02-28, § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-08 
• Sundsvallsregionen – Norrlands största arbetsmarknad  

2006-02-02 
 
– – – – 
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Dnr 140/05  046 
 

§ 60 Klarläggande om förvaltarskap samt ansökan 
om permutation för Lektor Sven G:son 
Blomquists minnesfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att Sundsvalls kommun, genom sin kommunstyrelse, skall vara 

förvaltare för Stiftelsen Lektor Sven G:son Blomquists minnes-
fond, 
 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län inge anmälan för registrering av stiftelsen i 
stiftelseregistret, 
 

att uppdra till kommunens ombud i ärendet att till Kammarkolle-
giet inge ansökan om permutation för ändringar i stiftelsens 
föreskrifter, 
 

att stiftelsens nya föreskrifter bör ha det innehåll som framgår av 
förslaget i bilaga 1 till detta beslut. För punkt två väljer kom-
munstyrelsen formuleringen ”skolor som bedriver utbildning 
på gymnasienivå inom Sundsvalls kommun” och för punkt tre 
väljer kommunstyrelsen ”skolor som bedriver utbildning på 
gymnasienivå inom Sundsvalls kommun” dock äger ombudet 
rätt att underhand justera ansökan om det under handläggning-
ens gång visar sig erforderligt; samt 
 

att utse kommunjuristen Gunwor Swenning, med stadsjuristen Åke 
Svensson såsom ersättare, till förvaltarens ombud i permuta-
tionsärendet. 

Bakgrund 
Stiftelsen Lektor Sven G:son Blomquists minnesfond instiftades 1953 
och dess avkastning har under året därefter använts till stipendier och 
bokpremier till biologiintresserade elever vid Högre allmänna läro-
verket i Sundsvall, sedermera Hedbergska skolan.  
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Såväl stiftelselagens tillkomst som organisatoriska förändringar inom 
Sundsvalls kommuns utbildningsväsende innebär dels att det behöver 
klarläggas vilket organ som är förvaltare för stiftelsen, dels att stiftel-
sens föreskrifter genom en permutationsansökan bör ändras så att 
stiftelsen kan fortsätta att bedriva sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 43 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-04-11 § 58 
 
– – – – 
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Dnr 635/05  702 
 

§ 61 Förslag till förändringar i de kommunala rikt-
linjerna för serveringstillstånd enligt alko-
hollagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera nu gällande riktlinjer för serveringstillstånd i enlighet 

med av socialnämnden lämnat förslag som kompletterats av 
kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar därtill för egen del  
 
att uppdra till utvecklingsutskottet att hålla ett brett samtal med 

restaurangnäringen inför framtida förändringar av restaurang-
rörelsen som näringsgren. 

 

Bakgrund 
Kommunen är enligt alkohollagen tillståndsmyndighet i serverings-
ärenden. Det närmaste ansvaret för handläggning av dessa ärenden 
ankommer på socialnämndens individ- och familjeutskott samt på 
alkoholenheten. Som ett styrdokument för handläggningen har 
kommunfullmäktige 2001-09-24 antagit riktlinjer för serveringstill-
stånd. Förutom alkohollagens bestämmelser utgör dessa riktlinjer 
grunden för de beslut som fattas rörande tillstånd till alkoholservering. 
 
Socialtjänsten har i skrivelse 2005-11-30 till socialnämnden uppgett att 
några av de punkter som omnämns i riktlinjerna har varit föremål för 
diskussioner. Det har även förekommit att avsteg gjorts från rikt-
linjerna. Dessa omständigheter, sammantaget med att behov av visst 
förtydligande föreligger, gjorde att socialnämndens individ- och 
familjeutskott gav alkoholenheten i uppdrag revidera riktlinjerna. För-
slag till förändringar har nu framtagits. De föreslagna förändringarna 
avser följande punkter 
 
• Uteserveringar 
• Serveringstider 
• Tillfällig servering till allmänheten 
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Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2006 yrkar Lena 
Österlund (s) bifall till socialnämndens förslag. Hon förklarar att den 
ändring i riktlinjerna som i ett avseende gjordes i socialnämnden inte 
infördes i det underlag som skickades vidare till kommunstyrelsen. Hon 
hänvisar till socialnämndens protokoll 2005-12-14, § 268, av vilket 
följer att ”Undantag kan göras vid internationella och nationella 
arrangemang och jubileum som kräver/förutsätter särskilda skäl” skall 
gälla som nämndens förslag i stället för den lydelse som meningen har i 
förslaget från socialtjänsten (handlingarna sidorna 119 och 125).  
 
Lena Österlund (s) yrkar dessutom att kommunstyrelsen skall besluta 
om ett tillägg enligt följande. 

Ändringen gäller den mening som finns på sidan 125 i 
handlingarna och lyder:  
Servering av spritdrycker skall inte medges vid tillfällig servering 
till allmänheten. 
 
Den meningen bör ändras och följas av ett nytt tillägg: 
Servering av spritdrycker skall normalt inte medges vid tillfällig 
servering till allmänheten, men sådan servering kan dock medges 
efter särskild prövning vid till exempel restaurangliknande 
förhållanden. 
 

Lars Hillerström (mp) yrkar att-satsen skall ha följande innehåll: 
 

att revidera nu gällande riktlinjer för serveringstillstånd i enlighet 
med av socialnämnden lämnat förslag med undantag för 
”serveringstider”, som bör vara oförändrat. 

 
Magnus Sjödin (m) instämmer i Lena Österlunds yrkanden och föreslår 
att det uppdras till utvecklingsutskottet se över frågan om serverings-
tillstånd med ett bredare perspektiv. 
 
Inlägg görs av Kim G Ottosson (v) och Christer Berglund (s). 
 
Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) 
instämmer i Lena Österlunds yrkanden och Magnus Sjödins förslag. 
 
Efter diskussion kompletterar Ewa Back (s) Magnus Sjödins förslag till 
ett uppdrag åt utvecklingsutskottet att hålla ett brett samtal med 
restaurangnäringen inför framtida förändringar av restaurangrörelsen 
som näringsgren. 
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Ledamöterna förklarar att de instämmer i Ewa Backs förslag till 
uppdrag åt utvecklingsutskottet. 
 
Ordföranden ställer därefter Lena Österlunds yrkanden – som dels 
omfattar socialnämndens förslag och dels eget yrkande – mot Lars 
Hillerströms yrkande. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Lena Österlunds yrkanden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter för egen del om uppdrag åt 
utvecklingsutskottet enligt det förslag som utformades av Ewa Back. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
eget framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 44 
• Moderata samlingspartiets yttrande angående alkoholpolitiska rikt-

linjer 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-15 
• Socialnämndens protokoll 2005-12-14 § 268 
• Socialtjänstens skrivelse 2005-12-08 
• Förslag till förändringar i de kommunala riktlinjerna för serverings-

tillstånd, 2005-11-30 
 
– – – – 
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Dnr 27/06  609 
 

§ 62 Yttrande angående framtida huvudmanna-
skap för Naturbruksgymnasiet i Väster-
norrland och för Räddningsgymnasiet, 
Sandö  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att uttala att Sundsvalls kommun avstår från att medverka i bildan-

det av ett kommunalförbund för naturbruksutbildningarna i 
Västernorrland, 
 

att överlämna till de parter som bildar kommunalförbundet att ta 
ställning till eventuell inkludering av Räddningsgymnasiet, 
Sandö, 
 

att uttala att Sundsvalls kommun har för avsikt att säga upp sin 
medverkan i nuvarande Samverkansavtal, samt 
 

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda konsekven-
serna av att säga upp Samverkansavtalet. 

Bakgrund 
Huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna i Västernorrland 
ligger hos Landstinget, och regleras via ett samverkansavtal med länets 
kommuner. För samråd i övergripande och/eller principiella frågor som 
rör utbildningarna finns ett särskilt samrådsorgan, Samverkansforum, 
mellan landstinget och kommunerna. 
 
Utifrån en tjänstemannautredning om framtida huvudmannaskap och 
struktur för samverkan har nuvarande Samverkansforum för natur-
bruksutbildningarna, ställt frågan till länets kommuner om man vill 
medverka i bildandet av ett kommunalförbund för naturbruksutbild-
ningarna i länet, samt om man önskar att Räddningsgymnasiet Sandö 
ska ingå i kommunalförbundet. 
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Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2006 yrkar Lars 
Hillerström (mp) att den första att-satsen bör lyda: 

att uttala att Sundsvalls kommun är beredd att medverka i 
bildandet av ett kommunalförbund eller att behålla nuvarande 
organisation för naturbruksutbildningarna i Västernorrland. 
 

Vidare yrkar han bifall till den andra och den fjärde att-satsen, men 
yrkar att den tredje att-satsen skall utgå. 
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Reinhold Hellgren (c) instämmer i Lars Hillerströms yrkande. 
 
Ordföranden ställer Lars Hillerströms yrkande mot finansutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets 
förslag. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) och Reinhold Hellgren (c) anmäler reservation 
mot beslutet till förmån för framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-27, reviderad 

2006-03-02 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-02-22 § 19 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2006-02-14 
• Kommunförbundets skrivelse 2006-01-16 med bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 26/06  106 
 

§ 63 Yttrande angående Landstinget Väster-
norrlands skrivelse Vuxenutbildning i 
Västernorrland  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att uttala till Landstinget Västernorrland att Sundsvalls kommun 

avstår från medfinansiering av vuxenutbildning för KY 
”Skogsmaskinförare”, utbildning i ”Transportteknik” samt 
”Hunddressörutbildningen”. 

Bakgrund 
Landstinget Västernorrland har tillskrivit länets kommuner, 2006-01-
16, angående vuxenutbildningens finansiering av KY-utbildning till 
skogsmaskinförare, utbildning i transportteknik och till hunddressör. 
Eftersom statsbidragen inte täcker kostnaderna för dessa utbildningar, 
ställs frågan till kommunerna om att medfinansiera dessa när kommu-
nens vuxenstuderande antas till dessa. 
 
Ärendet har beretts av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration. I ärendets handläggning har samråd skett med repre-
sentanter för barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildnings-
förvaltningen. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2006 yrkar Reinhold 
Hellgren (c) att kommunen skall stödja en medfinansiering. 
 
Ordföranden ställer Reinhold Hellgrens yrkande mot finansutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets 
förslag. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (c) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
eget framställt yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-02 
• NAVI:s protokoll 2006-02-22 § 18 
• FAVI:s skrivelse 2006-02-06 
• Landstinget Västernorrlands skrivelse 2006-01-16 
 
– – – – 
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Dnr 568/05  030 
 

§ 64 Svar på enskild motion (c) och (fp) om de 
enskilda vägarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Mats Mehlin (c) och Ulla Norgren (fp) yrkar i motionen Riv upp be-
slutet om de enskilda vägarna att kommunfullmäktige beslutar riva upp 
besparingsbeslutet (2004-12-15 § 156) i den del som gäller ansvaret för 
de enskilda vägarna. 
 
Motionen har behandlats av fastighetsnämnden som föreslår att motio-
nen avslås. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunfullmäktige besluta i enlig-
het med fastighetsnämndens förslag. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 13 mars 2006 görs inlägg 
av Mats Mehlin (c), Reinhold Hellgren (c) och Christer Berglund (s). 
 
Stadsjuristen lämnar en kommentar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 48 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-27 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-01-25 § 8 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-01-17 
• Motion (c) och (fp), Riv upp beslutet om de enskilda vägarna 

2005-11-29 
 
– – – – 
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Dnr 186/05  030 
 

§ 65 Svar på enskild motion (kd) om kultur i 
äldreomsorgen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Kristdemokraterna yrkar i motionen Kultur i äldreomsorgen ”att 
Sundsvalls kommun arbetar fram en handlingsplan för kulturverksam-
het i äldrevården, samt att Sundsvalls kommun till nästa verksamhetsår 
tar fram en strategi för kulturen som frisk- och behandlingsfaktor inom 
äldreomsorgen.” 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med 
hänvisning till socialnämndens yttrande av vilket det framgår att nämn-
den redan använder kulturen som en frisk- och behandlingsfaktor. Av 
nämndens yttrande framgår också att motionens intentioner har visst 
stöd i det kulturpolitiska programmet. Där identifieras bland annat att 
ett samarbete med socialnämnden bör startas för att underlätta och an-
passa de äldres möjligheter till ett rikt kulturellt deltagande (se s. 4-5 i 
Kulturpolitiskt program i Sundsvall). Vidare har kommunstyrelsen i 
politiska direktiv för mål och resursplan 2007 samt plan för 2008-2009 
uppdragit kultur och fritidsnämnden att i samarbete med socialnämnden 
föreslå åtgärder för att öka inslaget av kultur inom socialtjänstens verk-
samhet i syfte att bryta isolering och ensamhet och uppnå ökad livs-
kvalitet. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2006 yrkar Hans 
Brynielsson (kd) bifall till motionen.  
 
Ordföranden ställer Hans Brynielssons yrkande mot finansutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets 
förslag. 
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Reservation 
Hans Brynielsson (kd) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
eget framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-07, § 49 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-27, reviderad 

2006-02-27 
• Socialnämndens protokoll 2005-08-24 § 174 
• Socialtjänstens skrivelse 2005-07-19 
• Motion (k), Kultur i äldreomsorgen, 2005-04-18 
• Kulturpolitiskt program i Sundsvall 2005-04-25 
 
– – – – 
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Dnr 38/06  002 
 

§ 66 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 7 och 21 februari 2006; samt 
 
Utvecklingsutskottet den 14 och 28 februari 2006. 

 
– – – – 
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Dnr 39/06  002 

§ 67 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fem beslut från den 8 februari 2006 –  

den 3 mars 2006 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation 
av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

Överläggning 
Stadsjuristen frågar vid kommunstyrelsen sammanträde den 13 mars 
2006 om ytterligare fyra genomfördas upphandlingar kan tillföras 
ärendet utöver den upphandling som anmälts i de utskickade 
handlingarna.  
 
På fråga av Martin Johansson (s) redogör stadsjuristen för vad de fyra 
upphandlingarna avsett. 
 
Kommunstyrelsen godtar att de fyra upphandlingarna tas med i ärendet. 
 
– – – – 
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Dnr 36/06  006 
 

FÖR KÄNNEDOM 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendet och informationen till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

ALNÖ CENTERKVINNOR OCH ALNÖ CENTERAVDELNING 
• Hemställan till Vägverket angående säkerhetsräcken på Alnöbron 

(Ks dnr 85/06  311) 

Information 
Lena Österlund (s) informerar att Nordanstigs kommun anmält intresse 
för att bli delägare i MittSverige Vatten AB. (Informationen gavs efter 
att § 59 behandlats.) 
 
– – – – 
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