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Tid Klockan 14.00 – 15.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Peder Björk (s) v ordförande  
 Martin Johansson (s)   
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare  
 Leif Nilsson (s)  Ej § 186 
 João Pinheiro (s)  Ej § 197 
 Christina Nordenö (s) tjänstgörande ersättare § 186,197 
 Magnus Sjödin (m)   
 Andreas Nelvig (m)   
 Eva Lohman (m)   
 Habib Effati ( )   
 Lars Persson (fp)   
 Reinhold Hellgren (c)   
 Kim G Ottosson (v)   
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Lena Sjöberg (s)   
 Sven Bredberg (m)   
 Mats Mehlin (c)   
 Claes Stockhaus (v)   
 Annicka Burman (v)   
 Gunilla Molin (kd)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist, sekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Åke Norberg VD Sundsvall Arena AB § 181 
 Kristin Eriksson utredare § 183 
 Björn Magnusson redovisningsansvarig § 185-189 
 Leif Rönnmark ekonom § 185-189 
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Protokollet omfattar §§ 181-211 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Hans Brynielsson 
Justerare 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2007-06-04 2007-06-05 2007-06-07 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2007-06-29  Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans Brynielsson 
med Ingrid Möller som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 133/06  821, se även 68/05 822 
 

§ 181 Äventyrsbadet m.m. – information 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2007, § 78, att Sunds-
vall Arena AB snarast möjligt återkommer till kommunfullmäktige 
med en reviderad kalkyl som omfattar båda etapperna samt övriga till-
kommande kostnader i nuvarande anläggningar vid Sporthallsområdet 
som kan vara aktuella. Härutöver ska redovisas en kostnadsberäkning 
av vad en helt ny badanläggning kan kosta. 
 
Vid finansutskottets sammanträde den 22 maj 2007 lämnade Åke 
Norberg, VD för Sundsvall Arena AB, information om den reviderade 
kalkylen utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. 

Överläggning 
Åke Norberg lämnar motsvarande information som han gjorde i finans-
utskottet. Han tillägger att styrelsen för Stadsbacken AB ställt sig 
bakom förslaget från Sundsvall Arena AB.  
 
Ordföranden förklarar dels att ledamöterna har möjlighet att ställa 
frågor, dels att ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 18 juni 
2007, kl. 10.00, för att hantera frågan om äventyrsbadet och att frågan 
därefter behandlas av kommunfullmäktige samma dag. 
 
Åke Norberg besvarar frågor om vad som händer med befintligt 
inomhusbad om det skall ersättas och om status på befintlig renings-
anläggning och om olika krav eller alternativ för ny reningsanläggning.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 155 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-15 
• Sundsvall Arena AB:s skrivelse 2007-04-27 
 
– – – – 
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§ 182 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 Ks- S-valls 
Personalenkät 2007 kont. kommun 
• Överlag så trivs jag i mitt arbete 84 84 
• Överlag är mitt kunnande för mina arbetsuppgifter 85 85 
• Överlag är mina utvecklingsmöjligheter som anställd 62 56 
• Överlag så är min chef 79 76 
• Överlag upplever jag stress i arbetet 49 48 
• Överlag anser jag att mina påverkansmöjligheter är 73 66 
• Överlag så är arbetsklimatet på min arbetsplats 81 74 
• Sammantaget – hur nöjd är du med din anställning i 

Sundsvalls kommun 81 74 
 
ProMidNord-projektet 
 
SÖT-samarbetet 
Gemensamt mål 
Sundsvall, Östersund och Trondheim skall vara attraktiva stadsregioner 
att studera, undervisa, forska och bo i. En samarbetande och stark 
kunskapsregion med hög attraktivitet och god trivsel. 
 
Fokus på att utveckla 
• Infrastruktur och hållbara kommunikationer 
• Kultur och upplevelser 
• Kunskap och kompetens 
 
Kommande steg 
• Strategin till kommunfullmäktige 
• Handlingsplan utifrån strategin 
• Kommunledningarna träffas i november och februari 
 
I denna del görs inlägg av Anita Bdioui (s), Reinhold Hellgren (c) och 
Kim G Ottosson (v). 
 
Rekrytering av ny informationschef 
Reinhold Hellgren (c) frågar om hur långt arbetet med denna 
rekrytering fortskridit.  
 
Kommundirektören lämnar kommentarer. 
 
– – – –
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Dnr 112/07  100 

§ 183 Diskussion om Ansvarskommitténs utred-
ning Hållbar samhällsorganisation med ut-
vecklingskraft, SOU 2007:10 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ärendet endast skall beredas av ett utskott, nämligen 

finansutskottet den 4 september 2007; samt  
 

att  partiernas muntliga eller skriftliga synpunkter skall vara 
utredaren Kristin Eriksson tillhanda senast den 10 augusti 2007. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag på hur Ansvars-
kommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utveck-
lingskraft, SOU 2007:10, kan beredas. Finansutskottet respektive 
samordningsutskottet godkände förslaget den 8 maj 2007. Enligt det 
antagna förslaget till ärendets beredning skall kommunstyrelsen denna 
dag hålla en inriktningsdiskussion. 

Överläggning 
Utredaren inleder utifrån kommunstyrelsekontorets PM den 29 maj 
2007.  
 
Inlägg görs av Anita Bdioui (s), Reinhold Hellgren (c), Magnus Sjödin 
(m), Martin Johansson (s), Sverker Ottosson (mp) och Leif Nilsson (s). 
 
Kommentarer lämnas av utredaren, kommundirektören och 
stadsjuristen.  
 
Ledamöterna enas om att finansutskottet, men inte samordnings-
utskottet, skall bereda ärendet och att partiernas svar skall vara 
utredaren tillhanda senast den 10 augusti 2007. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-05-29 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-08, § 129 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-05-08, § 90 
• Sammanfattning och särskilda yttranden ur ”Hållbar samhällsorganisation 

med utvecklingskraft” SOU 2007:10 
 
– – – –
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Dnr 516/06  002 
 

§ 184 Bemyndigande för kommunstyrelsens ord-
förande m.fl. att utfärda fullmakter samt att 
på kommunstyrelsens vägnar underteckna 
handlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga ordföranden i kommunstyrelsen Anita Bdioui, eller 

vid hinder för henne i första hand vice ordföranden i kommun-
styrelsen Peder Björk och i andra hand vice ordföranden i kom-
munstyrelsens finansutskott Martin Johansson, att från och med 
den 4 juni 2007 till och med år 2010 dels utfärda fullmakter att 
företräda kommunen, när sådana erfordras i andra fall än som 
angetts beträffande rättegångsfullmakter, och dels att på kom-
munstyrelsens vägnar underteckna överlåtelsehandlingar, avtal, 
borgensförbindelser samt andra handlingar; 
 

att från och med den 4 juni 2007 upphäva kommunstyrelsens be-
myndigande som beslutades den 12 mars 2007, § 117; samt 
 

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 4 december 2006, § 34, beslutat om bemyn-
digande att utfärda fullmakter och att på kommunstyrelsens vägnar 
underteckna handlingar för perioden fram till och med år 2010. Genom 
beslut den 12 mars 2007, § 117, har bemyndigandet från den 4 decem-
ber 2006 upphävts och ett nytt bemyndigande beslutats till följd av att 
Christer Berglund ersatts som kommunstyrelsens ordförande av Anita 
Bdioui. 
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Enligt det nu gällande bemyndigandet från den 12 mars 2007 till-
kommer rätten att utfärda fullmakter och att underteckna handlingar 
kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui eller, vid hinder för henne, 
vice ordföranden i kommunstyrelsens finansutskott, Martin Johansson. 
Härefter har Peder Björk utsetts till kommunstyrelsens vice ordförande. 
Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen bemyndiga kommun-
styrelsens ordförande Anita Bdioui och vid hinder för henne i första 
hand kommunstyrelsens vice ordförande Peder Björk och i andra hand 
vice ordföranden i kommunstyrelsens finansutskott Martin Johansson 
att från och med den 4 juni 2007 utfärda fullmakter och underteckna 
handlingar å kommunstyrelsens vägnar. Vidare föreslås att det nu 
gällande bemyndigandet från den 12 mars 2007 upphävs. 
 
Vad avser bemyndigandets omfattning samt villkor i övrigt föreslås att 
detta lämnas oförändrat mot vad som för närvarande gäller.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-28 
 
– – – – 
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Dnr 229/07  060 
 

§ 185 Bokslut 2006 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att lägga årsredovisningen 2006 för Sundsvalls kommuns stiftelser 

till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat bokslut 2006 för Sundsvalls 
kommuns stiftelser. 
 
Materialet utgörs av: 
• Huvudbok 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med specifikation 

av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning 2006 för stiftelserna gemensamt 
• Separat årsredovisning för respektive stiftelse 
 
De separata årsredovisningarna för respektive stiftelse utgör underlag 
för revision samt skickas till Länsstyrelsen för granskning i de fall 
stiftelsens tillgångar överstiger 10 basbelopp. 

Överläggning 
Den redovisningsansvarige besvarar en fråga från Mats Mehlin (c) om 
fond 2905 (handlingarna sidan 55). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-15, § 131 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08 
• Sammanställning 2006 – Sundsvalls kommuns stiftelser 
 
– – – – 
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Dnr 213/07  107 
 

§ 186 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – 
Årsredovisning 2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2006; 

samt 
 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2006 för 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för yttrande. 
 
Stiftelsens revisorer har avgivit en revisionsberättelse och konstaterat 
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. 

Överläggning, jäv 
Leif Nilsson (s) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 141 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-04 
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning och revisionsberättelse 

2007-04-30 
 
– – – – 
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Dnr 245/07  042 
 

§ 187 Årsredovisning 2006 för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls naturskyddsfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att fastställa upprättad årsredovisning 2006 för Insamlingsstiftelsen 

Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för Insamlings-
stiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond år 2006. 
 
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så 
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska upp-
rättas och skrivas under av förvaltaren. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer upp-
rättad årsredovisning 2006, för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Natur-
skyddsfond. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 142 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-11 
• Årsredovisning 2006 för Insamlingsstiftelsen Sundsvall Natur-

skyddsfond 2007-05-11 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-06-04 12 
 

 
Dnr 265/07  042 
 

§ 188 Delårsrapport per 2007-04-30 för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport 1 2007 för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontorets prognos för helåret tyder på ett underskott 
gentemot budget på sammanlagt 6,7 mkr. Utvecklingsavdelningen 
kommer att ha vissa tjänster ofinansierade. Dessa kommer att finansie-
ras med att nyttja tidigare års överskott. Prognosen är på 1,6 mkr. IT 
staben prognostiserar att de kommer att ha ett underskott på 4 mkr som 
skall finansieras via kompletteringsbudget. Förvaltningsledningen pro-
gnostiserar ett underskott på 1 mkr vilket beror på större utredningar 
samt förvaltningsövergripande projekt och personalåtgärder. 
 
Kommungemensam verksamhet har prognostiserat ett underskott på 
totalt 6 mkr. Avvikelsen beror på högre kostnader än budget för 
kollektivtrafiken, räddningstjänstens kostnader för pensioneringar och 
ökade intäkter från Sundsvalls Hamn AB. I denna tertialrapport har 
uppföljning gjorts på en del mål och indikatorer. En del av målen och 
indikatorerna är baserade på helår och kan ej redovisas i denna rapport. 
 
Hushållsavfall prognostiserar ett överskott på 4 mkr, vilket kommer att 
avsättas för åtgärder vid gamla deponier. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-29 
 
– – – – 
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Dnr 242/07  042 
 

§ 189 Delårsrapport per 2007-04-30 för kommunen 
och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

godkänna delårsrapport 1 2007 för kommunen och 
kommunkoncernen; samt 

att 

 
att de nämnder som redovisar underskott som inte täcks av eget 

kapital skall utarbeta och genomföra åtgärdsplaner för att hålla 
tilldelad budgetram. Planerna och genomförandet skall redovisas 
senast i samband med delårsrapport 2 2007. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per  
2007-04-30, för kommunen och de kommunala bolagen. Rapporten är 
uppställd enligt kommunens nya arbetssätt fr.o.m. MRP 2007, dvs. att 
verksamhetsuppföljningen sker processvis och inte nämndsvis som 
tidigare. Den finansiella uppföljningen sker dock fortfarande per 
nämnd. 
 
Resultatet uppgår för kommunen efter 1:a tertialet till –60,2 mkr. Prog-
nosen för helåret visar på ett resultat på 14,4 mkr. Jämförelsestörande 
posterna beräknas på helår till 26,0 mkr. Då dessa räknas bort uppgår 
det prognostiserade resultatet för 2007 till –11,6 mkr. Det budgeterade 
resultatet 2007 uppgår till 42,0 mkr. De jämförelsestörande posterna 
består till största delen av realisationsvinster till följd av försäljningar 
av anläggningstillgångar. 
 
Verksamhetens nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster över-
stiger budget med 67,3 mkr av vilka 56,2 mkr kan härledas till nämn-
dernas resultat. Det negativa resultatet på nämndernas verksamhet vägs 
endast till viss del upp av att skatter och statsbidrag visar ett överskott 
mot budget på 20,3 mkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndar-
nämnden redovisar underskott som inte täcks av nämndernas balanse-
rade resultat. Denna del av underskotten uppgår för barn- och utbild-
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ningsnämnden till –7,4 mkr, för socialnämnden till –22,1 mkr och för 
överförmyndarnämnden till –0,6 mkr. 
 
Överförmyndarnämnden har i särskild skrivelse begärt om 
tilläggsanslag på minst 510 000 kr för att finansiera sitt underskott. 
Enligt överförmyndarnämnden finns inga möjligheter att omprioritera 
arbetet utan att äventyra verksamheten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens underskott beror främst på de stora 
förändringar som måste göras i grundskolan för att anpassa organisa-
tionen till det minskade elevantalet. 
 
Delårsrapportens förvaltningsberättelse innehåller en uppföljning av 
verksamhetsmålen och de finansiella mål som antagits i budget för 
2007. 
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av kommunens reviso-
rer. 
 
Till dagens sammanträde är representanter för barn och utbildning och 
socialtjänsten inbjudna för att informera om nämndernas planerade 
åtgärder för att hantera underskotten. 

Överläggning 

Ur samordningsutskottets protokoll 
Lars Persson (fp) frågar hur fördelningen mellan likviditet och kredit-
löften ser ut. Svar på detta kommer att lämnas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 4 juni 2007. 
 
Skoldirektören redogör för hur barn och utbildning ska hantera sitt 
underskott. Hon informerar om att grundskolan uppdragits att ta bort 35 
Mkr. Inom förskolan kommer personaltätheten att minska. Men hon 
aviserar samtidigt att barn och utbildning gör bedömningen att för-
skolan behöver ca 12 Mkr mer i budgetram. 
 
Socialtjänstens ekonomidirektör informerar om att socialnämnden för 
att hantera underskottet kommer att vidtar åtgärder på personalsidan 
som t ex. översyn av bemanningsstrategin. 
 
Utifrån diskussionen om nämndernas planerade åtgärder för att minska 
underskotten och skoldirektörens fråga om kommunstyrelsen vill se fler 
åtgärder än de som barn och utbildningsnämnden har planerat men 
vilka ändock inte kommer leda till att nämnden kommer att hålla bud-
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getramen, beslutar utskottet att utan eget förslag hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2007. 

Kommunstyrelsen 
Inledningsvis görs inlägg av Reinhold Hellgren (c), Martin Johansson 
(s), Magnus Sjödin (m) och Sven Bredberg (m) och inläggen handlar 
bl.a. om ekonomin för kommunens skolor och om den kommande 
debatten i kommunfullmäktige om mål och resursplan för 2008.  
 
Magnus Sjödin (m) hänvisar till Alliansens förslag till Mål och 
resursplan 2007. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut men med den ändringen att den andra att-satsen skall lyda: 

att de nämnder som redovisar underskott som inte täcks av eget 
kapital skall utarbeta och genomföra åtgärdsplaner för att hålla 
tilldelad budgetram. Planerna och genomförandet skall 
redovisas senast i samband med delårsrapport 2 2007. 
 

Lars Persson (fp) undrar utifrån den fråga skoldirektören tog upp i 
samordningsutskottet och den diskussion som utskottet då förde, vad 
kommunstyrelsens inställning är. 
 
Peder Björk (s) och Martin Johansson (s) förklarar att budskapet genom 
det förslag till beslut som föreligger är att tilldelad budgetram skall 
hållas. 
 
Den redovisningsansvarige besvarar Lars Perssons (fp) fråga i samord-
ningsutskottet om hur fördelningen mellan likviditet och kreditlöften 
ser ut. Han lämnar därvid följande förklaring: Likviditeten inklusive 
kreditlöften ligger på 417,9 mkr. Av detta är 750 mkr kreditlöften, 
medan -382,9 mkr är nettolikviditet (dvs. omsättningstillgångar - 
kortfristiga skulder). 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Peder Björks yrkande.  

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-05-29, § 93 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-23 
• Delårsrapport januari-april 2007 
• Överförmyndarnämndens skrivelse 2007-04-16 
 
– – – – 
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Dnr 32/07 040 
 

§ 190 Partiernas förslag till mål och resursplan för 
2008 med plan för 2009-2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att partiernas förslag till mål och resursplan för 2008 med plan för 

2009-2010 överlämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har partierna att överlämna sina förslag till 
mål och resursplan för Sundsvalls kommun 2008 med plan för 2009 
och 2010. 

Överläggning 
Vid sammanträdet delas två skriftliga förslag ut, dels ett från s+v+mp 
och dels ett från m+fp+c+kd. 
 
Ledamöterna kommer överens om att debatten tas i kommunfull-
mäktige. 
 
Habib Effati ( ) ställer en fråga om han har möjlighet att få en 
protokollsanteckning när ärendet behandlas av kommunfullmäktige. 
Stadsjuristen lämnar en kommentar. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 139 
 
– – – – 
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Dnr 228/07  045 
 

§ 191 Internlån för kommunstyrelsekontorets inköp 
av kontorsinventarier under maj 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att bevilja kommunstyrelsekontoret internt lån motsvarande 

100 000 kronor för anskaffning av kontorsinventarier under maj 
2007. 

Bakgrund 
Utvecklingsavdelningen har haft en del av sin verksamhet i Metropols 
byggnad på Fabriksgatan och en del på plan 5 i kommunhuset. Loka-
lerna i Metropol sades upp till den sista mars 2007 och verksamheten 
flyttades till kommunhusets plan 2 under mars månad. Avdelningens 
personal på plan 5 har den 8 januari flyttat till plan 2. 
 
Kontoret finner ett behov av anskaffning av nya kontorsinventarier t.ex. 
höj- och sänkbara bord, låsbara klädskåp och golvskärmar till de nya 
lokalerna på plan 2. Kommunstyrelsekontoret ansöker därför om ett 
internlån på 100 000 kronor för dessa investeringar. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-15, § 133 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08 
 
– – – – 
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Dnr 145/07  024 
 

§ 192 Kommunal utbetalning av ersättning till gode 
män och förvaltare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att Sundsvalls kommun åtar sig att utbetala samtliga arvoden och 

kostnadsersättningar till gode män och förvaltare i Sundsvall, 
Timrå och Nordanstigs kommuner. Huvudmän som enligt beslut 
ska finansiera ersättningen faktureras via ekonomisystemets 
kundreskontra; samt 
 

att Sundsvalls kommuns Lön- och Pensionsenhet handlägger perso-
naladministrativa rutiner mot avtalad ersättning. 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnderna i Sundsvall och Timrå samt överförmynda-
ren i Nordanstig föreslår att nuvarande rutiner för utbetalning av arvode 
och kostnadsersättning till s.k. ställföreträdare, i första hand gode män 
och förvaltare, ändras så att Sundsvalls kommun i samtliga situationer 
handlägger utbetalningarna. Därefter faktureras huvudmän som själva 
svarar för finansiering av ersättningen. Förändringen innebär också att 
Sundsvalls kommun åtar sig att fullgöra den skatterättsliga rollen som 
arbetsgivare (utbetalare). 
 
Förslagsställarna hemställer att respektive kommun vidtar åtgärder så 
att nya utbetalnings- och faktureringsrutiner börjar tillämpas senast 
fr.o.m. 1 januari 2008. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 148 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-17 
• Överförmyndarnämndens skrivelse 2007-03-27 
 
– – – – 
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Dnr 75/00  212 
 

§ 193 Kommunens medfinansiering av E4 Sunds-
vall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att uttala att Sundsvalls kommun är positiv till att föra diskussioner 

om en medfinansiering av projektet E4 Sundsvall. 

Bakgrund 
Diskussioner har förts med Vägverket om kommunens möjlighet att 
medfinansiera genomförandet av E 4 Syd Sundsvall. Frågor har ställts 
om vilken typ av beslut som krävs av kommunen och när i tiden ett 
sådant beslut bör fattas. 
 
Vid finansutskottets sammanträde den 8 maj 2007, § 131, redogjorde 
utskottets ordförande och stadsbyggnadsdirektören för de diskussioner 
som förts med Vägverket och om de olika typer av medfinansieringar 
som är möjliga för kommunen i ett projekt som det aktuella. 
 
Efter diskussion bland ledamöterna bestämdes att ärendet tas upp i 
finansutskottet den 22 maj 2007 och att utskottet då får bestämma om 
behandlingen i kommunstyrelsen skall ske vid ett extra sammanträde 
den 28 maj 2007 före kommunfullmäktiges sammanträde samma dag 
eller vid det ordinarie sammanträdet den 4 juni 2007. 
 
Finansutskottet uppdrog till kommunstyrelsekontoret att i samråd med 
stadsbyggnadskontoret ta fram ett beslutsunderlag som tillställs leda-
möterna i god tid före utskottets sammanträde den 22 maj 2007 och 
utskottet angav att det i underlaget bl.a. bör redogöras för de olika typer 
av medfinansieringar som är möjliga för kommunen samt konsekvenser 
av eller alternativ till att kommunen inte medfinansierar vägprojektet. 

Överläggning 
Ingrid Möller (mp) yrkar att Sundsvalls kommun inte skall stödja en 
OPS-lösning för projekt E4 Sundsvall. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till finansutskottets förslag och avslag 
på Ingrid Möllers yrkande. 
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Ordföranden ställer finansutskottets förslag mot Ingrid Möllers yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med finansutskottets 
förslag. 

Reservation 
Ingrid Möller (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 147 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-15 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-05-16 
 
– – – – 
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Dnr 82/07 007 
 

§ 194 Svar på revisionsrapport – verifikations-
granskning 

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

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Revisionens verifikationsgranskning har utmynnat i ett antal iakttagel-
ser och rekommendationer. Ingen av dessa visar på att något allvarligt 
fel har begåtts eller att det finns någon allvarlig brist i kommunen, men 
vissa rutiner bör skärpas för att kommunens interna kontroll ska anses 
fungera helt tillfredställande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 149 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-02 
• Revisionsrapport avseende verifikationsgranskning, 2007-02-16 
 
– – – – 
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Dnr 83/07  007 
 

§ 195 Revisionsrapport avseende granskning av IT-
säkerheten inom IFO/ProCapita 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att anta bifogat yttrande som kommunstyrelsens svar till revisionen 

avseende granskning genomförd för IT-systemet ProCapita IFO. 

Bakgrund 
Revisionen har valt att granska IT-säkerheten inom Sundsvall kommun. 
Man har speciellt valt granskaning av ProCapita inom socialtjänstens 
IFO, då detta IT-system innehåller information av känslig natur. 
 
Kommunstyrelsekontoret är enigt med revisionen i de brister som anges 
i revisionsrapporten. IT-staben har i uppgift att leda arbetet med att 
stärka informationssäkerheten. Målet är att ta fram en handbok för in-
formationssäkerhet under 2007 och införa den i verksamheten under 
2008. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 151 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-15 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-05-15 
• Revisionsrapport avseende granskning av IT-säkerheten inom 

IFO/Procapita 2007-02-16 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-06-04 23 
 

 
Dnr 133/07  821 
 

§ 196 Ändrat ägande och ändrad organisation för 
Sundsvalls hamn AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till omorganisation av hamnverksamheten i 

Sundsvall enligt utredningsrapport 2007-05-07; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva 18 000 aktier i Sunds-
valls Hamn AB (556015-8072) från SCA Transforest AB 
(556431-6965) mot en köpeskilling som motsvarar summan av 
eget kapital och 72 % av obeskattade reserver vid transaktions-
tillfället, dock högst 680 kronor per aktie eller totalt 12 240 000 
kronor; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva 6 000 aktier i Sunds-
valls Hamn AB från Svensk Rederiservice AB (556382-7301) 
mot en köpeskilling som motsvarar summan av eget kapital och 
72 % av obeskattade reserver vid transaktionstillfället, dock 
högst 680 kronor per aktie eller totalt 4 080 000 kronor; 
 

att köpeskillingen för förvärven enligt ovan får täckas genom dispo-
sition av motsvarande belopp av likvida medel; 
 

att godkänna mellan Sundsvalls kommun genom kommunstyrelsen 
och SCA Transforest AB träffat villkorat aktieägaravtal redo-
visat i bilaga 5.1 till utredningsrapport 2007-05-07 om ändrat 
ägande och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB; 
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att godkänna förslag till ny bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB 

i enlighet med bilaga 5.2 till utredningsrapport 2007-05-07 om 
ändrat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn 
AB; 
 

att godkänna mellan Sundsvalls kommun genom kommunstyrelsen 
och Sundsvalls Hamn AB träffat villkorat uppdrags- och nytt-
janderättsavtal avseende Tunadalshamnen med innehåll som 
redovisas i bilaga 7.1 till utredningsrapport 2007-05-07 om änd-
rat ägande i och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB; 
 

att medge att Stadsbacken AB (556478-6654) får bilda ett aktie-
bolag med föreslagen firma Sundsvall Oljehamn AB för förvalt-
ning av oljehamnen vid Vindskärsudde och Mokajen med bo-
lagsordning som redovisas i bilaga 6.1 till utredningsrapport 
2007-05-07 om ändrat ägande i och ändrad organisation för 
Sundsvalls Hamn AB; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att, efter att kommunstyrelsen har 
genomfört förvärv av aktier i Sundsvalls Hamn AB från SCA 
Transforest AB och Svensk Rederiservice AB, överlåta samtliga 
kommunens efter förvärvet 51 000 aktier i Sundsvalls Hamn AB 
till Stadsbacken AB mot en köpeskilling motsvarande det belopp 
per aktie som kommunen har erlagt till SCA Transforest AB och 
Svensk Rederiservice AB om högst 680 kr per aktie, totalt högst 
34 680 000 kronor; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att träffa uppdrags- och nyttjande-
rättsavtal med Sundsvall Oljehamn AB för förvaltning av olje-
hamnen vid Vindskärsudde och Mokajen; samt 
 

att bemyndiga stadsjuristen Åke Svensson och kommunjuristen 
Johan Lindeberg att var för sig göra de ytterligare mindre änd-
ringar i bolagsordningen för Sundsvall Oljehamn AB som kan 
erfordras för att uppnå registrering av bolaget; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder och träffa 
de överenskommelser som i övrigt må erfordras för genom-
förande av omorganisationen av hamnverksamheten enligt ut-
redningsrapport 2007-05-07. 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att bemyndiga kommunstyrelsekontoret att genomföra köp och för-

säljning av aktier enligt ovan till den del detta ankommer på 
kommunstyrelsen i enlighet med vad kommunfullmäktige har 
beslutat. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun och SCA Transforest AB (SCA) har genom av-
siktsförklaring daterad den 16 april 2007 överenskommit om ändrat 
ägande och ändrad organisation för Sundsvalls Hamn AB. Avsikts-
förklaringen finns fogad som bilaga till av kommunstyrelsekontoret 
upprättad ”Utredningsrapport avseende ändrat ägande i och ändrad 
organisation för Sundsvalls Hamn AB” (utredningsrapporten), vilken 
finns fogad som bilaga till denna skrivelse. I utredningsrapporten redo-
görs för kommunstyrelsekontorets närmare överväganden för de aktu-
ella åtgärderna. Sammanfattningsvis kan omorganisationen anses bestå 
av följande moment. Stadsbacken AB kommer efter omorganisationen 
att äga 85 procent av aktierna i Sundsvalls Hamn AB (SHAB). Åter-
stående 15 procent av aktierna kommer att ägas av SCA. SHAB över-
låter för godshanteringsverksamheten i Tunadalshamnen erforderlig 
utrustning samt berörd personal till SCA som fortsättningsvis kommer 
att ansvara för denna verksamhet. SHAB:s nuvarande verksamhet i 
oljehamnen Vindskärsudde och vid Mokajen bryts ur SHAB och place-
ras i ett för ändamålet nybildat bolag, Sundsvall Oljehamn AB, vilket i 
sin helhet kommer att ägas av Stadsbacken AB. Sundsvalls kommun 
kommer även framgent att äga de fastigheter och fasta anläggningar 
som Tunadalshamnen omfattar med undantag för den utrustning som 
överlåts till SCA. Genom ett nytt samarbets- och nyttjanderättsavtal 
med en giltighetstid av 25 år kommer kommunen att upplåta aktuella 
markområden samt fasta hamnanläggningar till SHAB. 
 
Omorganisationen medför enligt kommunstyrelsekontorets mening en 
renodling av SHAB:s verksamhet vilket medför goda förutsättningar 
för en effektiv hamnförvaltningsverksamhet. Genom det kommunala 
majoritetsägandet genom Stadsbacken AB, förbättras möjligheterna att 
Tunadalshamnen även fortsättningsvis kommer att utgöra en s.k. all-
män hamn och förutsättningarna för att Tunadalshamnen skall komma 
att klassificeras som en s.k. strategisk hamn förbättras liksom möjlig-
heten av att en s.k. rikskombiterminal kan lokaliseras till Tunadals-
hamnen. Vidare medför det samlade ägandet av SHAB och Sundsvall 
Oljehamn AB i Stadsbacken AB gynnsamma förutsättningar för tydlig 
styrning och samverkan mellan de båda hamnbolagen. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-06-04 26 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 146 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-14 med bilaga ”Utred-

ningsrapport om ändrat ägande och ändrad organisation för Sunds-
valls Hamn AB”, 2007-05-07 

 
– – – – 
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Dnr 412/03  514 
 

§ 197 Organisation av kommunens parkeringsverk-
samhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvall Parkera AB (Parkera) bibehålls som bolag med ansvar 

för samtliga kommunala parkeringsanläggningar förutom 
anläggningar belägna inom allmän platsmark; 
 

att Parkeras ansvar även omfattar de anläggningar som skapas 
genom medel från s.k. friköpsavtal; 
 

att stadsbyggnadsnämndens ansvar för parkeringsplaneringen 
förtydligas i enlighet med av kommunstyrelsekontoret lämnat 
förslag. Förslagen avser tillägg i reglemente för stadsbyggnads-
nämnden, bolagsordning för Sundsvall Parkera AB samt 
bolagsspecifikt ägardirektiv för SKIFU. Förslagen finns intagna 
i bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets skrivelse; 
 

att stadsbyggnadsnämnden, som tillika är trafiknämnd, övertar det 
operativa ansvaret, innefattande ansvar för erforderlig personal, 
för drift och tillsyn av parkeringsplatser inom allmän platsmark; 
 

att friköpsavtal skall vara ett verktyg för kommunens parkerings-
planering samt administreras av stadsbyggnadsnämnden, samt 
 

att frågan om kommersiella fastigheter hanteras i kommun-
styrelsens redovisning av budgetuppdraget ”att lämna förslag på 
hur kommunens fastighetshantering kan renodlas”; samt. 
 

att  organisationsförändringen skall träda i kraft och börja gälla från 
och med den 1 januari 2008. 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 28 maj 2007, § 
154, yrkade Lars Persson (fp) m.fl. på återremiss av ärendet med moti-
veringen att han ville få fram ett förslag där verksamheten placeras 
under en huvudman. Efter votering i kommunfullmäktige i vilken mer 
än en tredjedel av ledamöterna röstade för återremiss kom ärendet i 
enlighet med 5 kap. 36 § kommunallagen att återremitteras. 
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För att utgöra underlag för ett beslutsförslag enligt Lars Perssons m.fl. 
begäran framläggs följande utredning av kommunstyrelsekontoret. 

Kommunstyrelsekontorets överväganden 
I april 2004 presenterade Thore Hallbäck, på kommunstyrelsens upp-
drag, en utredning avseende organisation av parkeringsverksamheten i 
Sundsvalls kommun. Av i utredningen framförda skäl förordas att an-
svaret för all parkering sammanförs till stadsbyggnadsnämnden och 
stadsbyggnadskontoret. Därmed skapas, enligt utredaren, optimala 
möjligheter till samordning mellan den fysiska planeringen, trafik-
planering samt planering och drift av parkeringsverksamheten. Stads-
byggnadsnämnden skulle sedan ha att pröva om all parkeringsverk-
samhet skall utföras i egen regi eller om delar av verksamheten skall 
upphandlas i konkurrens. 
 
Såsom Thore Hallbäck angett i sin utredning är PARKERA ett välskött 
företag med hög effektivitet. Det har också ett välkänt namn, något som 
kan medföra ett visst goodwillvärde i sig. Det kan dock finnas andra 
aspekter som talar för att all parkeringsverksamhet samordnas under en 
kommunal nämnd. En samordning av den fysiska planeringen, trafik-
planeringen samt drift av parkeringsverksamheten leder till ökad effek-
tivitet. En sådan samordnad verksamhet talar för att verksamheten kan 
bedrivas på ett mer rationellt och verkningsfullt sätt. Härtill kommer att 
drift i förvaltningsform kan medföra en större trygghet för verksam-
hetens fortsatta utveckling. 
 
Enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. har 
kommunen beslutat att den själv skall svara för parkeringsövervakning. 
Denna uppgift har lagts på stadsbyggnadsnämnden enligt av kommun-
fullmäktige antaget reglemente för stadsbyggnadsnämndens verksam-
het. Detta innebär att det ankommer på nämnden att svara för övervak-
ning av efterlevnaden av sådana föreskrifter om parkering eller 
stannande av fordon som omfattas av lagen om felparkeringsavgift. 
 
Såsom tidigare framförts i ärendet skall regelmässigt upphandling ske 
när kommunen har behov av att köpa varor och tjänster. Avsteg från 
denna huvudregel kan endast förekomma i sådana fall då kommunen 
genomför en direkt styrning av ett bolag i form av exempelvis ägar-
direktiv. Dessutom krävs att bolaget i princip endast utför tjänster åt 
kommunen. Eftersom Parkera inte utför huvuddelen av sin verksamhet 
åt kommunen saknas laglig möjlighet att köpa tjänster av bolaget utan 
föregående upphandling. 
 
Om ansvaret för all parkering sammanförs till en huvudman är det där-
för endast möjligt att detta ansvar ligger under stadsbyggnadsnämnden. 
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Om parkeringsverksamheten samordnas på föreslaget sätt medför detta 
att en rad följdåtgärder måste vidtagas. Detta kan avse åtgärder för 
överföring av fastigheter som nu ägs av PARKERA till fastighets-
nämnden. Det kan också avse försäljning av parkeringsfastigheter till 
privata aktörer. En annan tänkbar följd kan vara att sälja PARKERA 
eller att vidta åtgärder för avveckling av bolaget. Även om vissa av 
åtgärderna i sig kräver beslut av kommunfullmäktige är det nödvändigt 
att kommunstyrelsen bemyndigas vidta åtgärder som direkt samman-
hänger med beslutet att samordna verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsekontoret har i en skrivelse 2006-03-29 gjort en analys 
över bl.a. organisationsfrågorna rörande trafikplanering och parkering. 
I skrivelsen har belysts för- och nackdelar med de olika organisations-
alternativen. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) och Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommun-
styrelsekontorets alternativa förslag (handlingarna sidan 253). 
 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens tidigare fattade 
beslut den 14 maj 2007 (handlingarna sidan 267). 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Anita Bdiouis yrkande. 

Jäv 
João Pinheiro (s) anmäler jäv.  

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation av Magnus Sjödin (m), Andreas 
Nelvig (m), Eva Lohman (m), Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) 
och Hans Brynielsson (kd) till förmån för framställt yrkande av Lars 
Persson m.fl. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-29 med bilagan ”Delrapport 

för utredningsuppdrag avseende trafikplanering och parkering”, 2006-03-
29 

• Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 168 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 148 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-05 
• Förslag till nytt tillägg: Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2007-01-29 
 
– – – – 
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Dnr 243/07  107 
 

§ 198 Förslag till ändring av bestämmelser i 
kommunförbundsordning för Nordiska 
Kammarorkestern Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att godkänna att kommunalförbundsordning för Nordiska Kammar-

orkestern Sundsvall ändras så att §§ 1, 2 och 17 erhåller nya 
rubriker och §§ 1, 2, 7, 11, 12, 16 och 17 erhåller ny lydelse 
enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad 2007-04-25 
med tillhörande bilaga daterad 2007-05-14; samt 
 

att beslutet kommer att gälla under förutsättning att landstingsfull-
mäktige i Västernorrland fattar enahanda beslut. 

Bakgrund 
Förbundsordningen för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall behöver 
uppdateras, främst för att genom ändringar i § 16 forma en tydligare 
styrning av förbundets budgetprocess. Samtidigt bör även vissa andra 
bestämmelser justeras och kompletteras, bland annat ifråga om den 
namnändring på orkestern som fastställdes genom kommunfull-
mäktiges beslut 2005-10-31 (§ 509). Förslaget innebär att §§ 1, 2 och 
17 erhåller nya rubriker och §§ 1, 2, 7, 11, 12, 16 och 17 ändrad lydelse 
- i enlighet med bilaga 1 till denna förvaltningsskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 153 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-25, med bilaga 1 

2007-05-14 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 199 Arenautredning 2007 – delredovisning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att förorda alternativ tre; samt 

 
att uttala att en utveckling av teatern på befintlig plats är svår att 

förena med en framtida järnväg och ett nytt resecentrum. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2006 att uppdra åt utveck-
lingsutskottet att genomföra ett brett programarbete för en Hamnarena 
för idrott och kultur. Programgruppen lämnade rapporten Arenor för 
idrott och kultur – förslag till nya mötesplatser den 15 januari 2007 och 
den 26 februari 2007, § 78 behandlade kommunfullmäktige rapporten.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari 
2007: 

• att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda placeringen av framtida byggnader 
för musik, idrott och teater och presentera ett förslag till 
kommunfullmäktige senast i maj 2007, enligt: 

alt. 1 – Allt samlat i hamnen, 

alt. 2 – Stråkidén, 

alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena 
i närheten av nuvarande sporthall, 

• att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om en utveckling av 
teatern på befintlig plats är förenlig med ett nytt resecentrum; 

Kommunstyrelsekontoret har nu överlämnat en delrapport. Del-
rapporten redovisar verksamhets- och medborgarnytta för de tre olika 
alternativ för placering av framtida byggnader för idrott/musik och 
teater som angivits av kommunfullmäktige i februari 2007. 
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Dessutom redovisas möjligheten till utveckling av teatern på befintlig 
plats förenat med ett nytt resecentrum. Rapporten har lämnats över för 
politisk behandling, utan förslag till beslut eller förordande av arenor-
nas placering. 
 
För att den fördjupning av t ex ekonomiska konsekvenser och drift-
former som skall redovisas i september, skall vara möjlig att genomföra 
på ett effektivt och kvalitetsmässigt godtagbart sätt, bör ett av alterna-
tiven förordas som den mest angelägna placeringen. 
 
Utifrån de argument som framkommit i rapporten anser kommunstyrel-
sekontoret att någon utveckling av teatern på befintlig plats inte är för-
enlig med ett nytt resecentrum. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Lars Persson (fp) framför att folkpartiet återkommer i kommun-
styrelsen med sitt ställningstagande. Reinhold Hellgren (c) framför att 
även centerpartiet återkommer i kommunstyrelsen med sitt ställnings-
tagande. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar att alternativ tre ska föras vidare. Martin 
Johansson (s), Ingrid Möller (mp) och Claes Stockhaus (v) instämmer i 
yrkandet. 
 
Utskottet beslutar således att förorda alternativ tre. Utskottet enas också 
om att omformulera andra att-satsen i kommunstyrelsekontorets 
skrivelse daterad 2007-05-14 till följande: att uttala att en utveckling av 
teatern på befintlig plats är svår att förena med en framtida järnväg 
och ett nytt resecentrum. 

Kommunstyrelsen 
Reinhold Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd), Martin Johansson (s), 
och Ingrid Möller (mp) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Lars Persson (fp) förklarar att folkpartiet återkommer i kommun-
fullmäktige med sitt ställningstagande. 
 
Inlägg görs av Habib Effati ( ). 
 
Ordföranden finner att samtliga partier, förutom fp som återkommer i 
kommunfullmäktige, har ställt sig bakom alternativ tre. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 150 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-14 
• Arenor för idrott och kultur, delrapport maj 2007 
 
– – – – 
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Dnr 263/04 214 
 

§ 200 Detaljplan för Stornäsets Golfbana, Alnö-
Näset 1:62, 1:111, 1:113 m fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till detaljplan för Stornäsets Golfbana, Alnö-Näset 

1:62, 1:111, 1:113 m fl.; samt 
 

att offentliggöra särskild sammanställning för miljökonsekvens-
beskrivning (MKB). 

Bakgrund 
Rubricerat detaljplaneförslag har varit utställt, enligt PBL 5:23, under 
tiden 19 mars – 13 april 2007. 
 
Efter utställningen har smärre revideringar gjorts, avseende plangräns i 
sydöstra delen, fornlämningsområde markeras i den sydöstra delen 
samt att väg till Stornäsets Natura 2000-område läggs utanför plan-
området. Revideringarna är ej av sådan betydelse att ny utställning är 
motiverad. 

Överläggning 
Ingrid Möller (mp) yrkar avslag på samordningsutskottets förslag till 
beslut med följande motivering: Förslaget kan inte godkännas eftersom 
golfbanan sydost om Stornäsets gård ligger för nära naturreservatet och 
Natura 2000-området.  
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag.  
 
Stadsjuristen säger att kommunstyrelsekontoret utifrån en fråga som 
diskuterades i samordningsutskottet har funnit att ärendet om detaljplan 
och länsstyrelsens tillståndsprövning är skilda prövningar och att det 
därför inte finns något skäl till att kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet skall avvakta besvärstid m.m. för länsstyrelsens beslut. 
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de två yrkandena mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt samordnings-
utskottets förslag. 

Reservation 
Ingrid Möller (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande och motivering. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-05-29, § 95 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-05-23, § 129 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-05-28 
• Detaljplan Stornäsets Golfbana, Alnö, Alnö-Näset 1:62, 1:111, 

1:113 antagandehandling, 2007-05-11 
• MKB till detaljplan Golfbana Stornäset 2007-05-11 
• MKB – Golfbana Stornäset 2007-01-24, miljökonsekvensbeskriv-

ning 
• Bevarandeplan Natura 2000, Länsstyrelsen Västernorrland,  

2006-01-17 
 
– – – – 
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Dnr 98/07  030 
 

§ 201 Svar på enskild motion (c) om ny hemsida 
med namnet www.sundsvallspolitiker.se 

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

Bakgrund 
Hanna Häggström (c) yrkar på att en ny hemsida med namnet 
www.sundsvallspolitiker.se ska skapas för att underlätta kontakten 
mellan medborgarna och kommunens politiker. Kontaktuppgifter till 
kommunens politiker finns idag på hemsidans www.sundsvall.se första 
sida under rubriken ”Demokrati och politiker”. Uppgifterna genereras 
ur förtroendemannaregistret TROMAN, på samma sätt som i många 
andra svenska kommuner. Uppgifterna kan kompletteras med foton av 
politikerna. Tillfällig brist på uppgifter i registret vid större för-
ändringar, som exempelvis en ny mandatperiods inledning, är svårt att 
helt undvika. 
 
En ny hemsida med namnet www.sundsvallspolitiker.se skulle inte 
avhjälpa det problemet, och bedöms inte heller göra uppgifterna lättare 
att finna för den som vill ha kontakt med politikerna. 

Överläggning 
Inlägg görs av Reinhold Hellgren (c). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-15, § 134 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10 
• Motion från centerpartiet (c) 2007-02-26 
 
– – – – 
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Dnr 99/07  030 
 

§ 202 Svar på enskild motion (c) om testgrupp för 
Sundsvalls kommuns hemsida 

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

Bakgrund 
Hanna Häggström (c) önskar att en testgrupp inrättas för att gå igenom 
och lämna utlåtande om kommunens hemsida. 
 
Kommunstyrelsekontoret arbetar målmedvetet med att förbättra 
www.sundsvall.se, särskilt när det gäller handikappanpassning och 
tillgänglighet. Hemsidan utvärderas med hjälp av olika undersökningar. 
Kontoret planerar att komplettera dessa med en undersökning utifrån 
olika handikappgruppers behov, samt med enklare utvärderingar med 
hjälp av lokala testgrupper, varför motionärens yrkande stämmer helt 
överens med kommunstyrelsekontorets egna intentioner. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-15, § 135 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10 
• Motion från centerpartiet (c) 2007-02-26 
 
– – – – 
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Dnr 42/07  030 
 

§ 203 Svar på motion (sd) om så kallade stödlärare 

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

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen att det vid varje skola ska 
finnas minst en stödlärare som har till uppgift att stötta elever och fånga 
upp dem som mår dåligt och behöver extra stöd. Sverigedemokraterna 
yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen och snarast tillsätter en 
utredning hur motionen på bästa sätt kan praktiseras, för att sedan verk-
ställas senast under höstterminen år 2008. 
 
Motionen har beretts av barn- och utbildningsnämnden. Nämnden före-
slår att motionen ska avslås med motiveringen att det inom skolan 
redan finns personal som har i uppdrag att stödja elever. Barn och ut-
bildning anser att det är att föredra att arbeta för att de resurser som 
redan finns på bästa sätt kommer den aktuella elevgruppen till del fram-
för att anställa ytterligare en yrkeskategori med samma uppdrag. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inga invändningar mot barn- och utbild-
ningsnämndens förslag. Genom att nämnden redan bedriver ett arbete 
inom området anser kommunstyrelsekontoret att frågan inte ska ut-
redas. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 154 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-03-28, § 26 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2007-03-06 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-08 
• Motion (sd) om så kallade stödlärare 
 
– – – – 
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Dnr 96/07  030 
 

§ 204 Svar på motion ( c) Riv upp besparings-
beslutet på vägbelysningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uttala att frågan om kommunens engagemang i finansiering av 

belysning av vägverksvägar och enskilda vägar får övervägas i 
arbetet med ny belysningsstrategi; 
 

att det därvid är viktigt med en dialog med boende längs de berörda 
sträckorna för att bättre anpassa belysningen till dagens behov; 
 

att motionen därmed anses besvarad. 

Bakgrund 
Centerpartiet har lämnat in en motion angående besparing på vägbelys-
ningen. Centerpartiet föreslår i motionen att kommunfullmäktige river 
upp beslutet från 2004 om besparing på vägbelysningen. Vidare före-
slås att kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda en dialog med de bo-
ende längs de berörda sträckorna att bättre anpassa belysningen till 
dagens behov. Avslutningsvis föreslås att kostnaden för belysningen 
längs de aktuella sträckorna inarbetas i budget 2008. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-05-29, § 97 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-23 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-04-26, § 51 med skriftlig reser-

vation (m) 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-04-12 
• Motion (c) om Riv upp besparingsbeslutet på vägbelysningen 

2007-02-26 
 
– – – – 
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Dnr 266/07  047 
 

§ 205 Angående statsbidrag till regional buss-
terminal i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till Länstrafiken i Västernorrland AB och med kopia till 

Länsstyrelsen Västernorrlands län yttra sig enligt stads-
byggnadskontorets och kommunstyrelsekontorets förslag till 
yttrande; 
 

att till Länsstyrelsen Västernorrlands län framföra att en prövning 
bör ske om regionalt resecentrum i Birsta kan inrymmas inom 
ramen för länstransportplanen. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har till Västernorrlands Läns trafik AB begärt besked 
kring statsbidrag för regional bussterminal i Sundsvall. Detta med 
anledning av att det i gällande länstransportplan under rubriken: Bidrag 
regional kollektivtrafik, finns ett objekt namngivet ”Regional buss-
terminal Sundsvall”. Åtgärden har kostnadsberäknats till 20 miljoner 
kronor och statsbidraget i länstransportplanen uppgår till 10 miljoner 
kronor planlagda åren 2005 – 2007. Frågan har ställts eftersom Läns-
styrelsen uppmärksammat att det för närvarande råder oklarhet kring 
om planerade och godkända investeringar kommer att genomföras eller 
inte. Detta är av betydelse eftersom pengarna inte kan användas för 
annat än som avsetts och risk finns för att pengarna blir låsta för ett 
objekt som inte genomförs. 
 
Länsstyrelsen önskar därför besked om: 
 
1. En regional bussterminal i Sundsvall helt eller delvis kommer att 

genomföras enligt Länstrafikens tidigare ansökan om beslut om 
omfattning och principutformning 2003. 

2. När i tiden ett sådant genomförande planeras. 

Överläggning 
Stadsjuristen informerar om att kommunstyrelsens beslut den 12 
januari 2004 om ny terminal för fjärrbussar i Sundsvalls kommun bl.a. 
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innebar att 10 mkr avsattes i investeringsbudget under 2005-2006. (I nu 
gällande investeringsbudget anges Fjärrbussterminal som ett projekt 
som kan påbörjas tidigast år 2008.)  
 
Ledamöterna är överens om att kommunstyrelsens beslut 2004 får avse 
ett regionalt resecentrum i Birsta om detta kan skapas på sätt som 
föreslås av kommunen i yttrandet till Länstrafiken och länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-29 
• Förslag på skrivelse till Västernorrlands Läns Trafik AB  

2007-05-30 
• Länsstyrelsen Västernorrlands skrivelse 2007-05-04 med karta 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-22, § 150 
• Kommunstyrelsens protokoll 2004-05-10, § 97 
• Kommunstyrelsens protokoll 2004-01-12, § 12 
 
– – – – 
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Dnr 9/07  002 
 

§ 206 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 8, 15 och 22 maj 2007; samt 
 
Samordningsutskottet den 8 och 29 maj 2007. 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 
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Dnr 10/07  002 

§ 207 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut under perioden den 12 

december 2006 till den 8 maj 2007 som fattats med stöd av 
punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 11/07  002 
 

§ 208 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga åtta beslut om pension som fattats den 

24 april (nr 6, 9-14) och 3 maj (nr 15) 2007 med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
– – – – 
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Sammanträdesprotokoll 
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§ 209 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga ett beslut som fattats den 16 maj 2007:

• Sundsvalls tingsrätt, Storgatan 50 i Sundsvall – kameraöver-
vakning inne i domstolsbyggnaden 
(Ks dnr 191/07  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Dnr 270/07  023 
 

§ 210 Hamnskyddschef inom Inre Hamnen i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som hamnskyddschef inom Inre Hamnen i Sundsvall utse 

avdelningschef Bo André, Sundsvalls Hamn AB. 

Bakgrund 
I lag (2006:1209) om hamnskydd finns bestämmelser om hur 
hamnskydd skall organiseras och bedrivas. Med hamnskydd avses 
åtgärder som skall vidtas i hamnar i syfte att skydda människor, 
infrastruktur och utrustning i hamnarna mot allvarliga olagliga 
handlingar. 
 
För varje hamn skall det finnas ett hamnskyddsorgan. Detta utgöres av 
hamninnehavaren. Det skall även finnas en särskilt utsedd hamnskydds-
chef. 
 
Inom Tunadalshamnen har som hamnskyddschef utsetts avdelningschef 
Bo André, Sundsvalls Hamn AB. Denne svarar bl.a. för säkerhetsfrågor 
i samband med besök av fartyg med turister. Önskemål har nu fram-
kommit om att sådana fartyg skall erbjudas möjlighet att ankra på 
redden utanför Inre Hamnen. Passagerare från fartyget kommer sedan 
att transporteras in till centrum med s.k. Tenderbåtar. Detta skulle 
medföra att centrala Sundsvall blir mer attraktivt som turistmål för 
passagerarna. 

Kommunstyrelsekontorets överväganden 
Inre Hamnen omfattas inte av det område som upplåtits till Sundsvalls 
Hamn AB för bedrivande av hamnverksamhet. Det är därför kommu-
nen som ansvarar för detta område. 
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Inom kommunen saknas erforderlig kompetens för att utföra uppdraget 
som hamnskyddschef. Däremot finns sådan kunskap och erfarenhet 
inom Sundsvalls Hamn AB och i synnerhet hos avdelningschef Bo 
André. Denne har under en längre tid varit hamnskyddschef i samband 
med fartygsbesök i Tunadalshamnen. 
 
Kommunstyrelsekontoret är av den uppfattningen att den mest lämpade 
personen att utföra uppdraget som hamnskyddschef i Inre Hamnen är 
Bo André. Denne har också förklarat sig villig därtill. 

Överläggning 
Inlägg görs av Leif Nilsson (s). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-31 (tilläggslista) 
 
– – – – 
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Dnr 4/07  102 
 

§ 211 Val av stämmoombud för Sundsvalls 
kommun vid bolagsstämma i Startplattan 
131985 AB (blivande Norra Kajen 
Exploatering AB) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Leif Nilsson till stämmoombud att företräda Sundsvalls 

kommun vid bolagsstämma i Startplattan 131985 AB (org. nr 
556721-3946, blivande Norra Kajen Exploatering AB); samt 
 

att utse Sven Bredberg till ersättare att företräda Sundsvalls 
kommun vid stämman vid förfall för det ordinarie stämmo-
ombudet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Sundsvall har den 23 april 2007, § 127, beslutat 
om exploatering av Norra Kajen-området. Därvid har bl.a. beslutats att 
exploateringen ska ske genom ett bolag som kommunen till hälften 
äger tillsammans med Norrlandspojkarna Fastighets AB (org. nr 
556448-0175). Vidare beslutades att bolagets föreslagna firma ska vara 
Norra Kajen Exploatering AB. Därutöver har fullmäktige utsett Bengt-
Arne Lindahl och Olle Åkerlund till ledamöter i bolagets styrelse. 
 
Bildandet av exploateringsbolaget går i praktiken till på så sätt att ett 
s.k. lagerbolag förvärvas från Bolagsstiftarna AB genom förmedling av 
KPMG Bohlins AB. Vid den första bolagsstämman efter förvärvet av 
detta bolag kommer beslut bl.a. att fattas om firmaändring genom 
antagande av en ny bolagsordning. 

Överläggning 
Föreslås Leif Nilsson (s) till stämmoombud med Sven Bredberg (m) 
som ersättare.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-31 
 
– – – –

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-06-04 49 
 

 
Dnr 6/07  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 2 maj 2007, § 58 om 

svar på revisionsrapport avseende översiktlig granskning av den 
interna kontrollen över konstinnehavet 
(Ks dnr 53/07  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 07:14  Ansvars- och kostnadsfördelning mellan special – 

skolmyndigheten och kommunerna 
• Cirkulär 07:15  Ändringar i lagen om anställningsskydd och 

semesterlagen 

INTEGRATIONSVERKET 
• Prognosbrev, maj 2007 – Regeringen utlovar extrapengar för mot-

tagande av flyktingar 

BOVERKET 
• Information om investeringsstöd till äldrebostäder – som träder i 

kraft 1 juni 2007 (ansökningsblanketter och informationsmaterial på 
Boverkets webbplats: www.boverket.se). 

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) OCH 
NEUROLOGISK HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND I 
MEDELPAD (NHR) 
• Handikappföreningarnas förslag på en nyordning för byggranskning 

(Ks dnr 250/07  260) 

NATURVÅRDSVERKET 
• Beslut den 18 april 2007 om statliga bidrag till lokala investerings-

program som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället (Ks dnr 
413/06  400) 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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