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Tid Klockan 14.00 – 16.25 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare  
 Martin Johansson (s)   
 Lena Österlund (s)  ej § 121 
 Lena Sjöberg (s) tjänstgörande ersättare § 121 
 Leif Nilsson (s)   
 João Pinheiro (s)   
 Magnus Sjödin (m)   
 Andreas Nelvig (m)   
 Eva Lohman (m)   
 Habib Effati ( )   
 Lars Persson (fp)   
 Reinhold Hellgren (c)   
 Kim G Ottosson (v)  § 113 
 Annicka Burman (v) tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 114 
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare K Lennart Andersson (s)  t.o.m. § 114 
 Sven Bredberg (m)   
 Mats Mehlin (c)   
 Gunilla Molin (kd)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör   
 Åke Svensson stadsjurist   
 Eric Carlsson ekonomidirektör   
 Lennart Andersson utvecklingschef  § 113 
 Rolf Cassergren Vin & Sprit AB § 113 
 Anders Jonsson vd Sundsvall Energi AB §§ 113-114 
 Ulla Johansson ekonom Sundsvall Energi AB §§ 113-114 
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Protokollet omfattar §§ 113 -- 134 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Eva Lohman 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla 2007-03-14 betygar  
 
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Eva 
Lohman med Habib Effati som ersättare. 
 
– – – –  
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§ 113 Information av Vin & Sprit AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Överläggning 
Rolf Cassergren, Affärsområdeschef för Vin & Sprit Distillers och 
Executive Vice President Vin & Sprit Group, inleder informationen. 
Han berättar om bakgrunden till beslutet av Vin & Sprit AB att lägga 
ner all tillverkning i fabriken i Sundsvall.  
 
Frågor ställs och kommentarer lämnas av: 
 
Leif Nilsson (s) 
Martin Johansson (s)  
Reinhold Hellgren (c) 
Magnus Sjödin (m) 
Lena Österlund (s) 
Lars Persson (fp) 
Habib Effati ( ) 
João Pinheiro (s) 
 
Rolf Cassergren besvarar frågorna. 
 
Ordföranden tackar Rolf Cassergren och förklarar informationen, som 
pågått en timme, för avslutad. 
 
– – – – 
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§ 114 Information om återupptagande av elhandel 
inom Sundsvall Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2006, § 654, i ärendet 
Återupptagande av elhandel inom Sundsvall Energi AB, att tillstyrka att 
Sundsvall Energi AB inleder handel med el i huvudsaklig överens-
stämmelse med vad som anges i ”Rapport om förutsättningar för att 
starta elhandel” daterad den 22 februari 2006, vid tidpunkt som 
Sundsvall Energi AB finner lämplig.  
 
Kommunfullmäktige beslutade dessutom bl.a. att Sundsvall Energi AB 
för tid innan verksamheten avseende handel med el har påbörjats skall 
hålla kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun underrättad om aktuell 
planering av verksamheten i denna del samt vidtagna åtgärder 
beträffande denna. 
 
Till dagens sammanträde i kommunstyrelsen har verkställande 
direktören Anders Jonsson, Sundsvall Energi AB, bjudits in för att 
lämna information i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Överläggning 
Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi AB, inleder informationen. 
 
Han berättar bl.a. om syfte, målgrupper, startskedet och målsättning för 
2007.  
 
Ulla Johansson, ekonom Sundsvall Energi AB, berättar bl.a. om 
elhandelsmarknaden, bolagets erbjudanden och bolagets partners. 
 
Frågor ställs av: 
  
Magnus Sjödin (m) 
Lars Persson (fp) 
Sven Bredberg (m) 
Gunilla Molin (kd) 
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Anders Jonsson och Ulla Johansson besvarar frågorna. 
 
Ordföranden tackar Anders Jonsson och Ulla Johansson och förklarar 
informationen för avslutad. 
 
– – – – 
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§ 115 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
♦ Arenautredningen 

• Ansvarig för att leda arbetet 
Finansutskottet och vice ordförande i kommunstyrelsen 

 
• Arbetsgrupp 

Peter Gavelin, kommunstyrelsekontoret 
Ulla Näsman, Kultur & Fritid 
Stefan Söderlund, stadsbyggnadskontoret 
Christer Ersson, fastighetskontoret 
Åke Norberg, Sundsvall Arena AB  

 
• Projektsekreterare 

Helene Westerlund, kommunstyrelsekontoret 
Birgitta Gillgren 

 
♦ Ansvarskommitténs uppdrag 

• Analysera strukturen och uppgiftsfördelningen inom och mellan 
staten och den samlade kommunala sektorn 

• Regional utveckling och hälso- och sjukvård 
 

• Ansvarskommitténs förslag 
o 6-9 direktvalda regionkommuner 

 Hälso- och sjukvård 
 Regional utveckling och tillväxt 

o 6-9 nya län 
o Utvecklad samverkan staten/regionkommunerna 
o Ingen ny indelning av primärkommunerna 
o Tillsyn bör, i princip, utföras av staten 

 
• Ansvarskommitténs kriterier 

o Gemensam läns- och regionkommunindelning 
o 1-2 miljoner invånare. Inte utan starka skäl mindre än en 

halv miljon 
o Regionsjukhus eller samarbete med en regionkommun som 

har det 
o Universitet med betydande fasta forskningsresurser 
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o Arbetsmarknadsregionerna, så som de beräknas se ut 2030, 

utgör byggstenar och bör inte delas om inte mycket starka skäl 
föreligger 

o Län och regionkommuner avgränsas så långt möjligt så att 
medborgarna kan känna anknytning dit 

 
• Tidplan 

o Remiss 21/9 2007 
o Inriktningsproposition 
o Tre förhandlingsmän 
o Självorganisering fr.o.m. 2007 
o Klart till valet 2010 alt. 2014 

 
• Synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

o Flera bra förslag, men… 
- Miljötillsynen 
- Dialog staten/SKL 
- Sifferexercis i kriterierna 

 
• Hur bedriva remissarbetet? 

o Utgå från funktionella regioner 
o Samverkan i länet? 
o Samverkan i Sundsvall? 
o Samverkan med Jämtland? 

 
Inlägg görs i denna del av Magnus Sjödin (m), Anita Bdioui (s) och 
Lars Persson (fp). 
 
– – – – 
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Dnr 2/07  102 
 

§ 116 Val av ny ordförande - finansutskottet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att välja Anita Bdioui (s) till ordförande i kommunstyrelsens 

finansutskott för perioden från och med den 12 mars 2007 intill 
det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen valde den 13 november 2006, § 3, Christer Berglund 
(s) till ordförande i kommunstyrelsens finansutskott.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2007, § 85, att bifalla 
Christer Berglunds avsägelse av uppdraget som ledamot i kommun-
styrelsen.  
 
Kommunstyrelsen har att välja ordförande i kommunstyrelsens 
finansutskott för återstående del av mandatperioden. 

Överläggning 
På förslag av Martin Johansson (s) väljer kommunstyrelsen Anita 
Bdioui (s) till ordförande i kommunstyrelsens finansutskott. 
 
– – – – 
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Dnr 516/06  002 
 

§ 117 Bemyndigande för kommunstyrelsens ord-
förande m.fl. att under från den 12 mars och 
framåt utfärda fullmakter samt på kommun-
styrelsens vägnar underteckna handlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga ordföranden i kommunstyrelsen Anita Bdioui och 

vid hinder för henne vice ordföranden i kommunstyrelsens 
finansutskott Martin Johansson, att från och med den 12 mars 
2007 och framåt dels utfärda fullmakter att företräda kommunen, 
när sådana erfordras i andra fall än som angetts beträffande 
rättegångsfullmakter, och dels att på kommunstyrelsens vägnar 
underteckna överlåtelsehandlingar, avtal, borgensförbindelser 
samt andra handlingar; 
 

att från och med den 12 mars 2007 upphäva kommunstyrelsens 
bemyndigande som beslutades om den 4 december 2006, § 34; 
samt 
 

att borgensförbindelserna ska vara försedda med kontrasignation av 
kommundirektör Peter Gavelin eller dennes ställföreträdare. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att för varje mandatperiod utse personer med rätt 
att utfärda fullmakter att företräda kommunen och att på kommun-
styrelsens vägnar underteckna handlingar. 
 
Kommunstyrelsen utsåg den 4 december 2006, § 34, dåvarande ord-
förande i kommunstyrelsen, Christer Berglund, med vice ordförande, 
samt vice ordförande i finansutskottet att utfärda fullmakter och under-
teckna handlingar. 
 
Genom att Anita Bdioui nu tillträtt som ordförande i kommunstyrelsen 
föreslår kommunstyrelsekontoret att nya personer utses. Kontoret före-
slår att detta beslut ska gälla till dess att ny vice ordförande för 
kommunstyrelsens utsetts av kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-06 
 
– – – – 
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Dnr 19/06  106 
 

§ 118 Remiss om helhetsbilden av Kommunalt 
Samverkansorgan för Västernorrland (KSO) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att handläggningen av remissen fortsätter vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 10 april 2007. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 21 februari 2006, § 32, om yttrande över 
samverkansforums uppdrag att inleda arbetet inför bildandet av ett 
Kommunalt Samverkansorgan i Västernorrland. 
 
En skrivelse från Kommunförbundet Västernorrland inkom till 
kommunen den 15 december 2006 med rubriken Remissunderlag för 
politisk förankring och fördjupade diskussioner om form och innehåll 
för ett Kommunalt Samverkansorgan i Västernorrland (KSO). Till 
skrivelsen var fogat ett remissunderlag. 

Överläggning 
Stadsjuristen informerar att remisstiden har förlängts till den 16 april 
2007. 
 
Efter inlägg av Anita Bdioui (s), Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren 
(c), Magnus Sjödin (m), Sverker Ottosson (mp), Habib Effati ( ), Hans 
Brynielsson (kd) och João Pinheiro (s) beslutas att kommunstyrelsen 
fortsätter handläggningen av remissen vid sitt sammanträde den 10 
april 2007. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 108 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-02 
• Kommunförbundet Västernorrlands skrivelse med ”Remissupplaga 

om helhetsbilden av KSO” 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-03 
 
– – – – 
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Dnr 112/07  100 
 

§ 119 Deltagande i remisskonferens om Ansvars-
kommitténs slutbetänkande Hållbar sam-
hällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 
2007:10) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmäla följande förtroendevalda och tjänstemän till 

Ansvarskommitténs remisskonferens den 3 maj 2007 i 
Sundsvall: 
 
Magnus Sjödin (m), Andreas Nelvig (m), Habib Effati ( ), Lars 
Persson (fp), Hans Brynielsson (kd), Gunilla Molin (kd), Sven 
Bredberg (m), Mats Mehlin (c), Kim Ottosson (v), Claes 
Stockhaus (v), Lena Sjöberg (s), Ingrid Möller (mp), Leif 
Nilsson (s), João Pinheiro (s), Lena Österlund (s), Martin 
Johansson (s), Tommy Eriksson (s), Anita Bdioui (s) och  
Peter Gavelin, kommundirektör. 
 

Bakgrund 
Ansvarskommittén har lagt fram sitt slutbetänkande Hållbar samhälls-
organisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10). Betänkandet 
kommer att skickas på remiss till kommunerna. I samband med detta 
anordnar Sveriges Kommuner och Landsting konferenser om be-
tänkandet. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen utser vilka 
ledamöter från styrelsen som ska delta vid konferensen som hålls på 
Sundsvalls Konferenscenter den 3 maj 2007. Kommunerna avgör själva 
hur många de vill anmäla men antalet deltagare på konferensens är be-
gränsat till 60 personer. 

Överläggning 
Anita Bdioui (s) förklarar att den del av budgetberedningen som skall 
äga rum den 3 maj har flyttats till den 7 maj 2007. 
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Kommunstyrelsen beslutar att till konferensen anmäla de personer som 
anges i beslutet ovan. 
 
Sekreteraren får i uppdrag att sköta anmälan.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-06 
• Sammanfattning ur SOU 2007:10 ”Hållbar samhällsorganisation 

med utvecklingskraft” 
 
– – – – 
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Dnr 174/06  030 
 

§ 120 Diskussion om nämndsmötestider 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga diskussionen till handlingarna. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet yrkade i motionen Nämndsmötestider att mötesagendan 
för de kommunala nämnderna från och med 2007 planeras på ett sådant 
sätt att så få krockar som möjligt uppstår. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2007, § 22, att upp-
mana nämnder och styrelser att åter under den nya mandatperiodens 
inledning diskutera frågan om andra sammanträdesdagar. 

Överläggning 
Inlägg görs av Lena Österlund (s), Leif Nilsson (s) och Anita Bdioui (s) 
varur kan noteras att nämndsekreterarna numera planerar samman-
trädestider tillsammans, att önskemål finns att torsdagar och fredagar är 
mötesfria samt att uppföljning av sammanträdestider bör ske varje år. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-11-27, § 22 
 
– – – – 
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Dnr 90/07  050 
 

§ 121 Övertagande av Va-ledningarna i oljehamnen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att träffa avtal med Sundsvalls Vatten AB om övertagande av va-

ledningar i oljehamnen, i huvudsaklig överensstämmelse med av 
kommunstyrelsekontoret upprättat förslag. 
 

Bakgrund 
Inom Sundsvalls kommun tillhörig mark på Vindskärsudde finns en 
anlagd oljehamn för in- och utförsel samt lagring av oljeprodukter. I 
området har bedrivits hamn- och oljehanteringsverksamhet sedan 
början på 1930-talet. Genom ett samarbets- och nyttjanderättsavtal har 
kommunen upplåtit bl.a. oljehamnen till Sundsvalls Hamn AB för be-
drivande av hamnverksamhet. Genom särskilda arrendeavtal bedriver 
vissa oljebolag verksamhet inom området. 
 
Vattenledningsnätet är anlagt för mer än 50 år sedan. Under 1977 sane-
rades gamla avloppsanläggningar inom oljehamnsområdet och av-
loppsnätet byggdes ut till ett s.k. triplikatsystem. Detta innebar att tre 
separata ledningssystem nämligen tillskapades för oljeförorenat av-
loppsvatten (OFA-vatten), dagvatten samt spillvatten. I systemet för 
spillvatten ingick även en pumpstation inom oljehamnsområdet, vari-
från spillvattnet skulle avledas till den kommunala reningsanläggningen 
(Tivoliverket) för behandling. 
 
Innan Sundsvall Vatten AB (SVAB) bildades år 1995 var Sundsvalls 
kommun huvudman för den allmänna va-anläggningen. Denna anlägg-
ning omfattade inom oljehamnen befintliga ledningar för ren-, spill- 
och dagvatten. Däremot inte anläggningen för OFA-vatten. Vid bolagi-
seringen tog SVAB över ansvaret för den allmänna va-anläggningen. 

Jäv 
Lena Österlund (s) anmäler jäv och lämnar lokalen under den tid denna 
punkt behandlas. 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-02-20, § 43 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-02 
• Förslag till överenskommelse 
• Protokoll SVAB 4/2006 med karta 
 
– – – – 
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Dnr 125/05  559 
 

§ 122 Projekt sanering grundvatten - Oljehamnen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna förlängning av entreprenadtiden med entreprenören 

Däldehög Miljö AB, på de villkor som anges nedan samt  
 

att godkänna förslag till nytt avtal med Norddepot AB, OK-Q8 AB, 
Preem Petroleum AB och Svenska Statoil AB om bl.a. fördel-
ning av fasta och rörliga kostnader för saneringen. 
 

Bakgrund 
Inom Sundsvalls Oljehamn pågår sedan sommaren 2005 en omfattande 
sanering av oljeförorenat grundvatten. Syftet med saneringsprojektet är 
att reducera mängden olja till en sådan nivå att risken för spridning till 
omgivningen begränsas. Projektet genomförs av Sundsvalls kommun 
samt berörda oljebolag Norddepot AB, OK-Q8 AB, Preem Petroleum 
AB och Svenska Statoil AB. Såsom entreprenör har efter upphandlings-
förfarande utsetts Däldehög Miljö AB. Den avtalade entreprenadtiden 
var två år. 
 
För genomförandet av projektet har installerats ca 200 sanerings-
brunnar. Från brunnarna pumpas oljan upp, varefter det oljeförorenade 
vattnet omhändertas för särskild behandling och rening. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-02-27, § 72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-14 
• Protokoll från extramöte 2007-01-29 
• Fortsättningsavtal 2007-01-01 
 
– – – – 
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Dnr 456/06  007 
 

§ 123 Svar på revisionsrapport- översiktlig gransk-
ning av delårsrapporten 2006-08-31 

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

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 
 

Bakgrund 
Revisionen har i sin rapport lämnat synpunkter på kommunens delårs-
rapport. Synpunkterna handlar till stor del om mål och måluppfyllelse 
för verksamheten. Revisionen anser att målen är otydliga och svåra 
samt att vissa nämnder avstår från att kommentera målen. Kommun-
styrelsekontoret delar till stor del revisionens åsikter. Kommunstyrelse-
kontoret anser dock att de flesta av de brister som revisionen pekar på 
är under åtgärdande i och med den nya mål och resursplanen för 2007. 
Dessutom har förbättringsprojekt angående utformningen av delårs-
rapporten gjorts under 2006 som kommer att ha genomslagskraft på 
delårsrapporten per 30 april 2007. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-02-20, § 46 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2007-01-15 
• Revisionsrapport från KPMG 2006-10-18 
 
– – – – 
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Dnr 121/06  007 
 

§ 124 Tillämpningsanvisningar vid redovisning av 
fastighetskostnader 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att fastställa tillämpningsanvisningar vid redovisning av fastighets-

kostnader enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 
 

Bakgrund 
Fastighetskontoret har utarbetat ett förslag till tillämpningsanvisningar 
vid redovisning av fastighetskostnader. Förslaget har godkänts av 
fastighetsnämnden som överlämnat det till kommunstyrelsen för fast-
ställande. 
 
Kommunstyrelsekontoret menar att delar av fastighetsnämndens förslag 
till regler endast rör fastighetsnämndes verksamhetsområde. Kommun-
styrelsekontoret har därför valt att göra ett förslag till tillämpningsan-
visningar vid redovisning av fastighetskostnader som gäller alla 
kommunens förvaltningar. Förslaget bygger på de regler som fastig-
hetsnämnden har antagit. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-02-27, § 71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-21 
• Fastighetsnämndens protokollsutdrag 2006-12-20 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-11-22 
• Finansutskottets protokollsutdrag 2006-05-08 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-27 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-03-28 
• Revisionsrapport,  KPMG 2006-02-20 
• Utdrag ur ekonomistyrningsregler för Sundsvalls kommun 
 
– – – – 
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Dnr 563/05  459 
 

§ 125 Förslag till renhållningsordning med avfalls-
plan och lokala föreskrifter för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till renhållningsordning med avfallsplan 

och lokala föreskrifter. 
 

  
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att uppdra till Reko att lämna förslag på kostnadsberäknade åtgärder 

för hur det biologiska avfallet ska behandlas; samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra en översyn av 
de avtal mellan kommunstyrelsen och Sundsvall Energi/Reko 
som reglerar verksamheten inom avfallsområdet. 
 

Bakgrund 
Kommunerna är enligt miljöbalken skyldiga att upprätta en renhåll-
ningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshanter-
ing. Kommunfullmäktige har under 2001 antagit renhållningsordning 
för Sundsvalls kommun med giltighet för åren 2001-2004. Giltighets-
tiden har därefter förlängts t.o.m. 2007. 
 
Förändringar av lagstiftningen inom avfallsområdet innebär att avfalls-
planen och de lokala föreskrifterna behöver ses över. Ett annat skäl till 
översynen är att avfallsplanen och de lokala föreskrifterna ska ligga till 
grund för ny upphandling av entreprenör för hämtning av hushålls-
avfall. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-03-12 22 
 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-03-06, § 54 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-19 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse om remissvar 2007-02-19 
• Miljönämndens skrivelse 2007-01-17 
• Miljökontorets skrivelse 2007-01-01 
• Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2007-01-09 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2007-01-09 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2007-01-02 
• Sundsvalls energi, skrivelse 2006-12-18 
• Remissvar från REKO Sundsvall AB, 2006-12-04 
• Remissvar från Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå, 2006-11-28 
• Remissvar från Moderaterna 2007-01-08 
• Synpunkter från Vänsterpartiet 2007-01-03 
• Protokollsutdrag från Kultur- och tekniknämnden, 

Timrå kommun 2006-12-14 
• Synpunkter från Villaägarna i Sundsvall Mo 2007-01-02 
• Synpunkter från Gunnar Lindberg 2006-12-18 
• Länsstyrelsen Västernorrland, Yttrande 2006-12-20 
• Checklista 2006-11-23 
• Förslag till avfallsplan 2007-02-19 
 
– – – – 
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Dnr 473/06 100 
 

§ 126 Uppföljning av arbete enligt barnkonventio-
nen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att påminna nämnder och bolag om att arbetet med att efterleva 

barnkonventionen behöver ske systematiskt och kontinuerligt; 
 

att lägga uppföljningen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att Sundsvalls kommun skall efterleva 
FN:s barnkonvention. En uppföljning skall göras varje mandatperiod. 
 
Under hösten 2006 gavs tillfälle för att beskriva vad kommunfull-
mäktiges beslut inneburit för resp. verksamhet för förvaltningar, 
nämnder och bolag. 
 
I samverkan med Rädda Barnen har utbildning erbjudits vid två till-
fällen till förvaltningar, nämnder och bolag som stöd för att kunna följa 
barnkonventionen. 
 
De inkomna redovisningarna innehåller många goda exempel på hur 
verksamheterna tar hänsyn till barn och ungdomar. Samtidigt behövs 
ett fortsatt utvecklingsarbete. Kommunstyrelsekontoret har lämnat 
kommentarer till resp. förvaltning och bolag utifrån dess redovisning. 
Vid kommande uppföljningar bör bl.a. dessa kommentarer tas till vara. 
 
Vad gäller ungdomars inflytande finns tydliga kopplingar till kommu-
nens program för ungdomsinflytande. Uppdraget att öka ungdomars 
möjligheter till påverkan gäller för alla nämnder och bolag. 
 
Därutöver bör särskild uppmärksamhet riktas till funktionshindrade 
barn och ungdomar och dessas föräldrar och vårdnadshavare. Finns det 
t.ex. möjlighet till avskild omklädning och dusch för en kvinna som 
tillsammans med sin tonårige utvecklingsstörde son besöker en anlägg-
ning? 
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Frågor om detta område har inte specifikt ställts i samband med denna 
uppföljning men skulle kunna ingå vid nästa uppföljning. Frågan illu-
strerar behovet av fortsatt utveckling och konkretisering av verksam-
heterna utifrån barnkonventionens innebörd. 
 
Vidare är det till fördel om det dokumenteras hur förslag från barn, 
ungdomar och föräldrar hämtas in och hur förslagen sedan behandlas 
av företaget. 
 
Deltagandet vid de utbildningar som arrangerats hade kunnat vara 
större. 
 
Med tanke på vikten av att följa barnkonventionen och att nya förtroen-
devalda och nyanställda tjänstemän tillkommer bör utbildning i barn-
konventionen med tillfälle till diskussion arrangeras minst en gång per 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-03-06, § 56 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-15 
 
– – – – 
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Dnr 544/06  449 
 

§ 127 Organisatorisk placering av frågor om 
kollektivtrafik, livsmiljö, folkhälsa, Agenda 21 
och samhällsplanering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvaret för att till kommunstyrelsen bereda ärenden om kollek-

tivtrafik, inbegripet färdtjänst, och övergripande samhällsplane-
ring flyttas från kommunstyrelsekontoret till stadsbyggnads-
kontoret; 
 

att ansvaret för att till kommunstyrelsen bereda ärenden om livs-
miljö och folkhälsa, inklusive barnkonventionen, drogföre-
byggande arbete och handikappråd, flyttas från kommun-
styrelsekontoret till miljökontoret; 
 

att ändringarna i beredningsansvaret, med följande organisations-
förändringar, genomförs från och med den 1 maj 2007; samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att per den 1 maj 2007 ändra bud-
getramarna för kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och 
miljönämnden som en följd av det ändrade beredningsansvaret. 

Bakgrund 
Den 5 december 2006 beslutade kommunstyrelsens samordningsutskott 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag om 
hur livsmiljöfrågor, inkl folkhälsa och Agenda 21, kan beredas av 
miljökontoret, samt att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att åter-
komma med förslag om hur samhällsplanering inkl kollektivtrafik och 
färdtjänst kan beredas av stadsbyggnadskontoret. 
 
Utredningen har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samråd med 
stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. 
 
Inom kommunstyrelsekontoret bedöms samtliga medarbetare vid eko-
nomiavdelningens kollektivtrafikenhet vara berörda och vid utveck-
lingsavdelningen berörs medarbetare som arbetar med övergripande 
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samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer samt Agenda 21 
och folkhälsa av aktuell organisationsförändring. 
 
Samtliga berörda medarbetare vid kommunstyrelsekontoret har infor-
merats och beretts möjlighet att delta i arbetet med organisationsföränd-
ringen och information har skett vid samliga berörda förvaltningar. 
 
Utvecklingsavdelningen har i dagsläget 14 tillsvidareanställda och 3 
visstidsanställda. Avdelningen har en stor verksamhetsbredd i för-
hållande till antalet anställda och sedan 2004 är verksamheten indelad 
följande verksamhetsområden: 
 

• Näringslivsutveckling 
• Övergripande samhällsplanering 
• Infrastruktur och kommunikationer 
• Livsmiljö Sundsvall 
 

Förvaltningarna bedömer att inom berörda verksamhetsområden bör 
arbetet med Sundsvallsregionen kvarstå vid kommunstyrelsekontoret 
liksom de delar som utifrån tillväxt- och näringslivsperspektiv för 
hamn- och flygfrågor berör infrastruktur och kommunikationer inom 
Sundsvallsregionen. Dessutom kvarstår ansvaret för kommunens age-
rande i den nationella infrastrukturplaneringen. Även kommunens stati-
stik- och prognosfunktion bör kvarstå vid utvecklingsavdelningen då 
uppgifterna har kommunövergripande nytta. 
 
Till stadsbyggnadskontoret överförs övergripande samhällsplanering 
som omfattar ansvar för översiktsplanering, energiplanering, avfalls-
planering, bostadsförsörjningsplanering samt medverkan i infrastruk-
tursplaneringens idé- och förstudier. Även utvecklingsavdelningens 
ansvar för tågtrafikplanering, och samarbetsavtalet med Vägverket 
föreslås överföras till stadsbyggnadskontoret. 
 
Till miljökontoret överförs Agenda 21 omfattande livsmiljöbokslut, 
livsmiljöbarometer, livsmiljöalmanacka, medverkan i olika regionala 
och nationella projekt, Agenda 21-nätverket, hantering av bidrag till 
klimatinvesteringsprogram, folkhälsofrågor inkl ansvar för folkhälso-
råd, drogförebyggande arbete enligt program mot alkohol och andra 
droger, handikappfrågor och handikappolitiskt program samt uppfölj-
ning av barnkonventionen. Som tidigare beslutats sker flera av verk-
samhetsuppföljningarna via livsmiljöbokslutet. 
 
Vid kollektivtrafikenheten har nyligen genomförts en översyn av en-
hetens arbetsuppgifter, organisation och bemanning. Hela verksam-
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heten är aktuell för överflyttning men driftsbudgeten för kollektivtrafik 
och färdtjänst kvarstår hos kommunstyrelsen. Genomförandet av EU-
projektet Bustrip överflyttas till stadsbyggnadskontoret men ansvaret 
för projektet kvarstår vid kommunstyrelsekontoret tills projektet slut-
förs. 
 
En överflyttning av samhällsplanering och kollektivtrafik till stads-
byggnadskontoret förbättrar möjligheten till en samordning mellan 
detaljplanering, översiktsplanering, samt regional planering. Dessutom 
samlas hela ansvaret för infrastrukturutredningar inom stadsbyggnads-
kontoret. Till stadsbyggnadskontoret överförs 3,0 tjänster för arbete 
med övergripande samhällsplanering samt 5,0 tjänster för kollektiv-
trafik och färdtjänst. 
 
Genom organisationsförändringen och genom det beslut om utökad 
budget som kommunfullmäktige tagit för verksamhetsområdet livs-
miljö, Agenda 21, folkhälsa kan verksamheten samordnas och utveck-
las på ett positivt sätt inom miljökontoret. Från kommunstyrelsekonto-
ret överförs 2,0 tjänster för arbetet med Agenda 21 och folkhälsa till 
miljökontoret. Till den ena tjänsten, hälsoplanerartjänsten, skall rekry-
tering ske. 
 
För all överflyttad verksamhet föreslås att ärenden bereds av förvalt-
ningarna direkt mot kommunstyrelsens utskott för att effektivisera och 
förkorta handläggningstiden. 
 
Kommunstyrelsen förslås få i uppdrag att per den 1 maj genomföra 
erforderlig justering av budgetramar samt att justera ackumulerat över-
skott för folkhälsa och drogförebyggande arbete med anledning av 
organisationsförändringen. 
 
Kommunstyrelsekontoret bedömer att de förslagna organisationsför-
ändringarna bidrar till att samordningsvinster uppnås i verksamheterna. 

Överläggning 
Anita Bdioui (s) önskar att rubriken på ärendet ändras så att även 
folkhälsa och Agenda 21 omnämns. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-03-06, § 57 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-19 
 
– – – – 
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Dnr 412/05  101 
 

§ 128 Organisatorisk placering av lön och pension 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att enheten Lön och pension organisatoriskt flyttas från kommun-

styrelsekontoret till fastighetskontoret från och med den 1 maj 
2007; 
 

att fastighetsnämnden får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
debiteringsmodell för löneadministrationen att genomföras  
från och med den 1 januari 2008; samt 
 

att kommunstyrelsen har kvar det ekonomiska ansvaret för löne-
administrationen under återstoden av år 2007. 

Bakgrund 
I det principbeslut som finansutskottet i juni 2006 tog i anslutning till 
hanteringen av serviceutredningen står bl.a. att Lön och pension förs till 
en serviceenhet vid fastighetskontoret men först när serviceutredningen 
etapp 2 är beslutad och det står klart vad som ska ingå i en sådan 
serviceenhet. 

 
Etapp 2 i serviceutredningen är inte påbörjad. 
 
Från att historiskt sett varit en funktion med starka drag av central-
styrning har löneadministrationen i takt med introduktionen av nya IT-
system alltmer utvecklats till en mer renodlad servicefunktion. Enhet-
ligheten ligger i själva systemlösningen medan det mycket väl låter sig 
göras att de olika verksamheterna själva kan välja hur man vill arbeta i 
det systemet, vilka tjänster man vill ha från den centrala enheten och 
vilka funktioner man vill se utvecklade i systemet. 
 
En sådan utpräglad serviceverksamhet hör egentligen inte hemma vid 
kommunstyrelsekontoret. Verksamheten torde få bättre möjligheter att 
utveckla sin serviceroll i samarbetet med övriga gemensamma service-
funktioner. 
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Parallellen med kommunens nya IT-organisation är uppenbar. Frågor 
av för hela organisationen gemensam karaktär tas upp till diskussion i 
det användarråd som nu bildats där besluten i gemensamma frågor i 
förekommande fall fattas av personaldirektören. Frågor gällande en-
staka förvaltningarnas verksamhet löses via överenskommelser mellan 
servicelämnaren - Lön och pension - och servicemottagaren – den be-
rörda förvaltningen. 
 
Eftersom det redan finns ett principbeslut om att enheten bör flytta 
finns det heller inte några skäl att vänta. Verksamheten borde redan i 
dag kunna inordnas i fastighetskontorets organisation. 
 
I avvaktan på en organisatorisk förändring hamnar Lön och pension i 
ett slags vänteläge som vare sig är bra för personalen eller utvecklingen 
av verksamheten. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att Lön och 
pension förs över till fastighetskontoret fr.o.m. 2007-05-01. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-03-06, § 58 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-22 
 
– – – – 
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Dnr 546/06  030 
 

§ 129 Svar på motion (fp) om skyndsam genomlys-
ning av överförmyndarnämndens verksam-
het 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen; 

 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om direktiv för utred-
ningen; samt 
 

att redovisning sker till kommunfullmäktige senast under hösten 2007.

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna yrkar i en motion att kommunfullmäktige be-
slutar att skyndsamt göra en genomlysning av överförmyndarnämndens 
verksamhet. Motionären pekar bl.a. på att kommunrevisionen under 
hösten 2006 genomförde en granskning av överförmyndarnämnden, 
vilken utmynnade i påpekanden och brister i administrativa och eko-
nomiska rutiner. Därtill har allvarlig kritik framförts från gode männens 
sida om bristen på utbildning och stöd för uppdraget. Det förefaller, 
enligt motionären, vidare finnas bristande rutiner när det gäller kontroll 
och uppföljning av dem som utses till gode män. 
 
Detta ger, enligt motionären, en beskrivning av verksamheten som inte 
är tillfredsställande. Eftersom verksamheten är mycket betydelsefull för 
många människor gör de brister som påpekats från många håll det an-
geläget att ta i frågan och agera för en förbättring. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-02-20, § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-08 
• Överförmyndarnämndens yttrande 2007-01-30 
• Motion från Folkpartiet 2006-12-20 
 
– – – – 
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Dnr 71/07 370 
 

§ 130 Yttrande över förslag på områden av riksin-
tresse för vindkraft 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i huvudsak enligt samordningsutskottets 
förslag 
 
att godkänna yttrandet – med de två omarbetningar som skett under 

kommunstyrelsens överläggning – och översända det till 
Länsstyrelsen Västernorrland. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har tagit fram och översänt ett förslag på områden av 
riksintresse för vindkraft. Synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda 
senast den 16 mars 2007. Det nu upprättade yttrandet har tagits fram av 
miljökontoret i samråd med stadsbyggnadskontoret och kommun-
styrelsekontoret. 

Överläggning 
Sverker Ottosson (mp) förklarar att i yttrandet som finns i tilläggslistan 
har den komplettering som samordningsutskottet beslutade om, flyttats 
fram så att följande komplettering utgör andra stycket i yttrandet: 

 
Från Sundsvalls kommun ser vi positivt på en utbyggnad av 
vindkraft och vi vill aktivt främja en utbyggnad där det är så 
möjligt. Vi har också satt som mål att bygga vår del av länets mål 
om utbyggnad av vindkraft. (Handlingarna sidan 298.) 

 
Anita Bdioui (s) yrkar att följande ändring görs i yttrandet: 
 

Miljökontoret och stadsbyggnadskontoret delar länsstyrelsen 
uppfattning beträffande att Brämön och Löruddenhalvön med 
tillhörande strandzoner är olämpliga med anledning av bl.a. de 
höga värden som finns i form av rörligt friluftsliv, landskapsbild 
och naturmiljö. (Handlingarna sidan 299.) 
 
där ”är olämpliga” bör ändras så att meningen lyder 
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Miljökontoret och stadsbyggnadskontoret delar länsstyrelsen 
uppfattning beträffande att Brämön och Löruddenhalvön med 
tillhörande strandzoner inte är lämpliga som riksintresse med 
anledning av bl.a. de höga värden som finns i form av rörligt 
friluftsliv, landskapsbild och naturmiljö. 

 
Lars Persson (fp) undrar vad som menas med Sverker Ottossons tillägg: 
Skall kommunen bygga eller skall andra bygga? 
 
Anita Bdioui (s) svarar att det inte är kommunen som skall bygga. 
 
Inlägg görs av Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrandet med den 
ändring som Anita Bdioui föreslagit och med uppdrag åt Sverker 
Ottosson och sekreteraren att utifrån den förda diskussionen i kommun-
styrelsen omarbeta följande mening i den komplettering som samord-
ningsutskottet tillförde: Vi har också satt som mål att bygga vår del av 
länets mål om utbyggnad av vindkraft.  

Beslutsunderlag 
• Miljönämndens protokoll 2007-03-07, § 42 (utdelat) 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-03-06, § 55 
• Kommunstyrelsekontorets och miljökontorets skrivelse 

2007-02-28 
• Förslag till yttrande över förslag på områden av riksintresse för 

vindkraft, reviderad och daterad 2007-03-09 (tilläggslistan) 
• Skrivelse från Länsstyrelsen Västernorrland om förslag på områden 

av riksintresse för vindkraft 2007-02-27 med bilaga 1-2 
 
– – – – 
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Dnr 9/07  002 
 

§ 131 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 6 och 27 februari 2007; samt 
 
Samordningsutskottet den 20 februari 2007. 

 
– – – – 
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Dnr 10/07  002 

§ 132 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fem beslut under perioden den 30 

november - den 15 februari 2007 som fattats med stöd av punkt 
2.1 i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 11/07  002 
 

§ 133 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut om pension som fattats 

under perioden 10 januari – 2 februari 2007, nr 2-4, med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-03-12 36 
 

 

§ 134 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut som fattats under tiden den 9 

februari 2007: 

• Länsstyrelsen i Västernorrlands län – kameraöver-
vakning av järvlyor 
(Ks dnr 64/07  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 6/07  006 
 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
 
• Presidiekonferens protokoll den 8 februari 2007 
 
• Sammanträdesdagar 2007 

(Utdelas till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 2007:16  Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 Arbetstagar-

begreppet – en tolk som utfört tolkuppdrag åt kommun ansågs inte 
vara arbetstagare 

• Cirkulär 2007:17  Överenskommelse om vissa ändringar i All-
männa bestämmelser, AB 05 

• Cirkulär 2007:18  Räddningskostnadsnämnden 
• Inbjudan till seminarium om ”Valfrihetssystem” den 26 april 2007 
• Inbjudan till kursen ”Allmänna bestämmelser AB 05” är på följande 

datum och platser: 
o 28 mars 2007 i Lycksele 
o 26 april 2007 i Hudiksvall 

GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING, KOMMUN-
FÖRBUNDET VÄSTERBOTTEN OCH KOMMUNFÖRBUNDET 
VÄSTERNORRLAND 
• Inbjudan till en seminarieserie som omfattar sex dagar fördelade på 

tre sammankomster i ”Arbetsrätt för kommuner och landsting - 
Arbetsrättsakademin”. Utbildningen är på följande datum och plat-
ser: 
o 17-18 april 2007 i Lycksele 
o 12-13 september 2007 i Umeå 
o 9-10 oktober 2007 i Lycksele 
 
och 
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o 25-26 april 2007 i Sundsvall 
o 5-6 september 2007 i Hudiksvall 
o 16-17 oktober 2007 i Gävle 
 

• Inbjudan till kursen ”Att arbeta med projekt – utvecklingsprogram-
met för dig som leder eller arbetar med projekt i offentlig verksam-
het” är på följande datum och platser: 
o 18-19 april 2007 i Lycksele 
o 23-24 april 2007 i Sundsvall 
o 30-31 maj 2007 i Bollnäs 

GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING, KOMMUN-
FÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND 
• Inbjudan till kursen ”Aktualitetsdag inom arbetsrättens område” är 

på följande datum och platser: 
o 15 mars 2007 i Gävle 
o 16 mars 2007 i Sundsvall 

KOMREV 
• Inbjudan till utbildningen ”Juridik för kommun- och landstingsägda 

företag” den 
o 26-27 april 2007 i Sigtuna 
o 18-19 juni 2007 i Sigtuna 

 
– – – – 
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