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Tid Kl. 14.00 – 15.50 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Peder Björk (s) v ordförande  
 Tommy Eriksson (s) ersättare för Martin Johansson (s) 
 Lena Österlund (s)   
 Leif Nilsson (s) ej § 450 på grund av jäv  
 João Pinheiro (s)   
 Magnus Sjödin (m)   
 Sven Bredberg (m) ersättare för 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 K Lennart Andersson (s) ersättare för Leif Nilsson (s) under § 450 
 Lena Sjöberg (s)   
 Mats Mehlin (c)   
 Annicka Burman (v)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 443-448 
 Karin Nyman kommunsekreterare  
 Arne Mattisson kommunjurist  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Christel Öhgren assistent  
 Kenneth Vestin ordförande, Scenkonst 

Västernorrland AB 
§ 443 

 Staffan Forssell vd, Scenkonst Väster-
norrland AB 

§ 443 

 Maud Viklander controller, 
fastighetskontoret 

§§ 443-448 
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Protokollet omfattar §§ 443 - 478 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Karin Nyman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lena Österlund 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-06-02 2008-06-04 2008-06-04 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-06-27  Karin Nyman 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lena Österlund 
med Leif Nilsson som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 89/08  105 
 

§ 443 Presentation av Scenkonst Västernorrland AB 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har ordföranden Kenneth Vestin och 
verkställande direktören Staffan Forssell i Svenkonst Västernorrland 
AB bjudits in för att lämna information om Scenkonstbolaget. 

Överläggning 
Kenneth Vestin inleder med att kort berätta om arbetet som ledde fram 
till att Scenkonstbolaget bildades. Bolaget höll sin första bolagsstämma 
den 25 april i år, och är det första i sitt slag i Sverige. Scenkonstbolaget 
ägs till 60 % av Landstinget Västernorrland och 40 % av Sundsvalls 
kommun. De organisationer som slås samman kommer tillsammans att 
ha resurser på 100 miljoner kronor. 
 
Staffan Forssell berättar om det påbörjade arbetet med Scenkonst-
bolaget. De viktigaste uppdragen är att utveckla verksamheten för barn 
och unga, samt utveckla och förbättra kontakten med arrangörer och 
publik. Viktigt just nu är också att de 113 anställda som ska ingå i 
bolaget får känna en positiv ”nybyggaranda”, trots de omstrukturer-
ingar och besparingar som kommer att genomföras den första tiden. 
 
Det krävs mycket arbete för att kunna förena de olika organisationerna, 
med olika ägarstrukturer, som ska ingå. De fem organisationerna är 
Film i Västernorrland, Norrdans, Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall, Teater Västernorrland och Musik i Västernorrland. 
 
Scenkonstbolaget ska omfördela, anpassa och minska sina kostnader 
med 8,1 miljoner kronor. Eftersom redan ingångna avtal gör att stora 
delar av budgeten är intecknad, blir 2008/2009 en tuff period. Därefter 
menar Staffan Forssell att ekonomin ska vara i balans. 
 
För bolaget gäller det att fokusera på sitt uppdrag och att kunna fördela 
medlen mellan de olika konstarterna på ett bra sätt. 
 
Ordförande tackar för informationen och ser fram mot 
Scenkonstbolagets fortsatta arbete. 
 
– – – – 
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§ 444 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Personal 

Ny stadsjurist blir Ann-Sofi Holmquist som börjar sin anställning 
den 1 augusti i år. 
 
Rekryteringen av direktör för stadsbyggnadskontoret är i sitt 
slutskede. Rekryteringsgruppen ska ha ett avstämningsmöte den 5 
juni och förhoppningsvis finns ett beslut innan midsommar. 
 

• Ostindiefararen Götheborg 
Kommundirektören berättar om tidsplanen och de arrangemang 
som planeras i samband med att ostindiefararen kommer till 
Sundsvall den 23-25 juli. Projektgruppen, som leds av Johan 
Öhrnell på stadsbyggnadskontoret, arbetar för att skapa ett 
evenemang för Sundsvalls medborgare, som också bidrar till att 
marknadsföra Sundsvalls stad. Bland annat planeras för 
underhållning, mattält och andra kringarrangemang. Allmänheten 
kommer att kunna besöka båten alla tre dagarna, till en kostnad av 
100 kr som tillfaller ostindiefararen. 
 
Projektgruppen arbetar också för att söka finansiering för de 1,3 
miljoner kronor som besöket uppskattas kosta. 

 
• Teaterhuset 

183 förslag har inkommit till arkitekttävlingen för ett teaterhus. 
Dessa ska nu bearbetas av referensgruppen och en vinnare ska utses 
i september/oktober 2008. Förslagen kommer att ställas ut på 
Sveateatern från den 6 juni. 
 

• Evenemangsarenan 
Styrgruppen har lämnat sitt underlag till kommunstyrelsekontoret 
som har börjat gå igenom materialet. Man granskar bland annat 
kalkyler och avtalsförslag. Uppdraget är att bygga en 
evenemangsarena som belastar skattebetalarna med maximalt 150 
miljoner kronor. 

 
– – – – 
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Dnr 247/08  044 
 

§ 445 Delårsrapport januari-april 2008, 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2008 för kommunstyrelsen 

med tillägg av följande text på sidan nio under rubrik 2: 
 
Konsultfirma Projekt och Strategi i Sverige AB har analyserat 
ledningsstödet. Resultatet bygger på intervjuer och visar på 
stora brister avseende tydliga ledningsdirektiv och förmåga att 
arbeta strategiskt. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till delårsrapport för 
kommunstyrelsen avseende perioden 1 januari till 30 april 2008. 
Delårsrapporten omfattar kommunstyrelsekontoret, kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksam-
heter samt hushållsavfall. 
 
Delårsrapporten fokuserar på åtgärder för att uppnå satta mål och 
kommentarer kring ekonomiska avvikelser samt prognos för helåret. 
Rapporten tar också upp exempel på viktigare händelser under 
perioden. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) frågar varför inte konsultrapporten om 
ledningsstödet är med i texten på sidan 9 i delårsrapporten. Han yrkar 
att följande text förs in: Konsultfirma Projekt och Strategi i Sverige AB 
har analyserat ledningsstödet. Resultatet bygger på intervjuer och visar 
på stora brister avseende tydliga ledningsdirektiv och förmåga att 
arbeta strategiskt. 
 
Magnus Sjödin (m) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
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Anita Bdioui (s) ställer sig bakom Reinhold Hellgrens yrkande. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
samordningsutskottets förslag. Därutöver finner hon att 
kommunstyrelsen bifaller Reinhold Hellgrens m fl yrkande om tillägg i 
texten enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 256 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13 
• Delårsrapport januari-april 2008, kommunstyrelsen 

 
– – – – 
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Dnr 247/08  044 
 

§ 446 Delårsrapport januari-april 2008, 
kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2008 för kommunen och 

kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt bifogade delårsrapport per 
2008-04-30, för kommunen och de kommunala bolagen. Rapporten är 
uppställd enligt kommunens nya arbetssätt, d.v.s. att verksamhetsupp-
följningen sker processvis och den finansiella uppföljningen sker per 
nämnd. 
 
Resultatet uppgår för kommunen efter 1:a tertialet till -26,9 mkr. Prog-
nosen för helåret visar på ett resultat på 62,6 mkr. Jämförelsestörande 
posterna beräknas på helår till 17,5 mkr. Då dessa räknas bort uppgår 
det prognostiserade resultatet för 2008 till 45,1 mkr, vilket kan 
jämföras med det budgeterade resultatet på 57,0 mkr. De jämförelse-
störande posterna består av realisationsvinst vid försäljning av aktier i 
Sundsvalls Hamn AB. 
 
Ett flertal nämnder prognostiserar stora underskott men det är endast 
socialnämnden som inte har ackumulerat överskott som täcker årets 
underskott. Av socialnämndens prognostiserade underskott på 12,9 mkr 
är 11,7 mkr underskott i försörjningsstödsbudgeten. Tidigare praxis har 
varit att socialnämnden har fått undanta försörjningsstödet från 
överföring underskott. 
 
Om prognosen uppfylls uppnår samtliga finansiella mål. Marginalerna 
är dock tämligen små och försämras resultatet och/eller inflationen så 
kommer vissa mål inte att uppnås. 
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Någon bedömning om kommunen kommer att uppnå de verksamhets-
mål som beslutades i MRP 2008-2010 har inte gjorts i denna rapport 
utan istället finns under varje verksamhetsområde en beskrivning om 
vad som gjorts för att uppnå målen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 257 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-16 
• Delårsrapport januari-april 2008, kommunkoncernen 

 
– – – – 
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Dnr 227/08  129 
 

§ 447 Befolkningsprognos 2008-2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga befolkningsprognosen till handlingarna. 

Bakgrund 
Befolkningen i Sundsvalls kommun beräknas öka från 94 733 personer 
år 2005 till 95 093 personer år 2014. I prognosen förväntas ett negativt 
födelsenetto fr.o.m. år 2010 och framåt. Flyttningsnettot förutsätts även 
i fortsättningen vara positivt. 
 
Under prognosperioden förväntas åldersgrupperna 0-6 år samt 16-19 år 
att minska medan åldersgruppen 7-15 förutsätts öka. De yngre pensio-
närerna i ålder 65-79 år fortsätter att öka under perioden. 
 
Under 2007 har den positiva befolkningsutvecklingen i Sundsvall 
dämpats jämfört med tidigare år. Kommunstyrelsekontoret anser att den 
prognos som gjorts över befolkningsutvecklingen 2008-2014 är oro-
väckande. Födelsenettot kommer under prognosperioden att bli negativt 
och utflyttningen från Sundsvall kommer att öka. För att motverka detta 
anser kontoret att man inom kommunen bör i ökad utsträckning foku-
sera på näringslivs- och tillväxtfrågor. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 390 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. prognos 2008-05-08 
 
– – – – 
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Dnr 568/07  041 
 

§ 448 Partiernas förslag till mål- och resursplan 
2009-2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa mål och resursplan för 2009 med plan för 2010-2011 

enligt föreliggande förslag från majoriteten (socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiet). 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att, till finansutskottets 

sammanträde den 10 juni, återkomma med ett reviderat underlag 
för beslut. 

Bakgrund 
Majoriteten (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet), 
Allians för Sundsvall (moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och 
centerpartiet) samt sverigedemokraterna lämnade sina förslag till mål 
och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 till finansutskottet den 13 
maj.  
 
Det noteras att Habib Effati lämnar sitt förslag vid dagens 
sammanträde.  
 
Det noteras att förslaget till mål och resursplan för 2009 med plan för 
2010-2011 har MBL-förhandlats i samverkansgruppen den 25 maj 
2008. 

Överläggning 
Ekonomidirektören delar ut en sammanställning och bearbetning av 
majoritetens förslag, samt en skrivelse med förslag till beslut. Han 
redogör kort för innehållet i materialet. 
 
Kommunstyrelsen ajournerar sig för att gå igenom materialet. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 12 
 

När sammanträdet återupptas föreslår ordföranden att det endast ska tas 
beslut om den första att-satsen. Hon föreslår att kommunstyrelsen ska 
uppdra till kommunstyrelsekontoret att revidera övriga att-satser och 
lämna ett nytt förslag till finansutskottets sammanträde den 10 juni. 
Detta nya förslag ska därefter behandlas vid ett extra sammanträde med 
kommunstyrelsen den 16 juni kl. 11.30. 
 
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och Hans 
Brynielsson (kd) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag till mål 
och resursplan för 2009 med plan för 2010-2011. 
 
Habib Effati (  ) yrkar bifall till sitt eget förslag till mål och resursplan 
för 2009 med plan för 2010-2011. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till majoritetens förslag till mål och 
resursplan för 2009 med plan för 2010-2011. 
 
Ordföranden förklarar att det finns tre förslag till beslut, och ställer 
proposition på dessa. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar ställa 
sig bakom majoritetens förslag till mål och resursplan för 2009 med 
plan för 2010-2011. 
 
Därutöver beslutar kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelse-
kontoret att revidera övriga att-satser och lämna ett nytt förslag till 
finansutskottets sammanträde den 10 juni. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c), Lars Persson (fp) och Hans 
Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Habib Effati (  ) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 389 
• Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 från 

socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 
• Mål och resursplan 2009 med plan för 2010 och 2011 med bilaga 1 

från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna 
• Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011 från sverige-

demokraterna 
• Skrivelse från Habib Effati (  ) 
• Mål och resursplan 2009 med plan för 2010 och 2011 med bilaga 1 

från Habib Effati (  ) 
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• Kommunstyrelsekontorets utkast 2008-06-02 
• Kommunstyrelsekontorets utkast till sammanfattning av 

majoritetens förslag till mål och resursplan 2009 med plan för 
2010-2011 

• Protokoll från kommunens centrala samverkansgrupp 2008-05-25 
 
– – – – 
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Dnr 223/08  060 
 

§ 449 Bokslut år 2007 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga Årsredovisningen år 2007 för Sundsvalls kommuns 

stiftelser till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram bokslut för Sundsvalls 
kommuns stiftelser. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 400 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13 med samman-

ställning 2007 – Sundsvalls kommuns stiftelser 
 
– – – – 
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Dnr 219/08  107 
 

§ 450 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse – 
Årsredovisning 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2007; 

och 
  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har erhållit årsredovisning för 2007 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. 

Jäv 
Leif Nilsson (s) anmäler jäv och ersätts av K Lennart Andersson (s). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 403 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-06 
• Brev, daterat 2008-04-22, från Sundsvalls Sjöfolksstiftelses inkl. 

årsredovisning, revisionsberättelse och protokoll daterat 2008-03-11 
 
– – – – 
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Dnr 240/08  045 
 

§ 451 Ändring av beslutsgång vid investeringar 
finansierade av kommunstyrelsens 
investeringsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ramen för investeringar i förvaltningsfastigheter överförs till 

fastighetsnämnden i MRP 2009-2011; 
  
att de av kommunfullmäktige prioriterade objekten/områden för 

planperiodens år 1 hanteras av fastighetsnämnden; samt 
  
att fastighetsnämndens beslut ska delges kommunstyrelsen för 

kännedom. 

Bakgrund 
Anslaget för investeringar i förvaltningsfastigheter har i investerings-
budgeten varit placerat under kommunstyrelsen. För att korta ner 
handläggningstiden för vissa investeringsbeslut föreslår fastighets-
nämnden att ramen för investeringar i förvaltningsfastigheter förs över 
från kommunstyrelsen till fastighetsnämnden. 
 
Fastighetsnämnden fattar beslut i detta ärende vid sitt sammanträde 
2008-05-22. Kommunstyrelsekontorets yttrande är skrivet utifrån 
beredningsförslag från fastighetsnämndens arbetsutskott och gäller 
under förutsättning att fastighetsnämnden beslutar enligt arbetsut-
skottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-27, § 415 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-21 
• Fastighetsnämndens förslagsprotokoll 2008-05-22 
• Fastighetskontorets skrivelse 2008-04-30 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 17 
 

 
 
Dnr 218/08  252 
 

§ 452 Förvärv av fastigheten Birsta 1:10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga fastighetsnämnden förvärva fastigheten Birsta 1:10 

för en köpeskilling om 6 900 000 kronor och i övrigt på villkor i 
huvudsak i överensstämmelse med bifogat köpeavtal; 

  
att fastighetsnämnden får ianspråkta 6 900 000 kronor ur kommun-

styrelsens anslag för förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 
2009, för att förvärva fastigheten Birsta 1:10. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med Skanska 
Sverige AB, med avsikt att förvärva fastigheten Birsta 1:10. Avsikten 
med förvärvet är att tillgodose SGK Jaktfalkens behov av lokaler. 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag. 
 
Objektet ingår inte i nu fastställd mål och resursplan. Kommunstyrelse-
kontoret föreslår därför att investeringen inarbetas och finansieras i 
investeringsbudget 2009-2011, anslaget för förvaltningsfastigheter. 
 
Vid ianspråktagande av kommunstyrelsens investeringsmedel i 
förvaltningsfastigheter utgår kompensation för tillkommande hyra med 
2/3. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 404 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-06 
• Fastighetsnämndens protokoll 2008-04-24, § 34 
• Fastighetskontorets skrivelse inkl. bilagor 2008-03-28 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2008-04-14 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-04-23, § 40 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 18 
 

 
 
Dnr 98/08  007 
 

§ 453 Revisionsrapport bolagsspecifika ägar-
direktiv 

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

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har i sin egenskap av lekmannarevisorer 
genom KPMG genomfört en granskning av bolagsspecifika ägardirek-
tiv. Granskningen har resulterat i en revisionsrapport där iakttagelser 
och synpunkter redovisas. 
 
Revisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen 
och hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende 
rapporten med utgångspunkt från kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Av 
svaret ska det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när 
de beräknas vara genomförda. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 396 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-29 
• KPMG:s revisionsrapport ”Stadsbacken AB - Bolagsspecifika 

ägardirektiv” 2008-02-11 
• KPMG:s revisionsrapport ”Sundsvalls kommuns Industrifastighets-

utveckling AB – Bolagsspecifika ägardirektiv” 2008-02-11 
• KPMG:s revisionsrapport ”Sundsvalls Energi AB – Bolagsspeci-

fika ägardirektiv” 2008-02-11 
• KPMG:s revisionsrapport ”Mitthem AB – Bolagsspecifika ägar-

direktiv” 2008-02-11 
• KPMG:s revisionsrapport ”Fokusera Utveckling Sundsvall AB – 

Bolagsspecifika ägardirektiv” 2008-02-11 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 19 
 

 
 
Dnr 195/08  007 
 

§ 454 Svar på revisionsrapport – granskning av 
bokslut och årsredovisning 2007-12-31 

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

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Revisionen har granskat kommunens bokslut per 2007-12-31. Den är 
oroad över kommunens resultatutveckling och tycker samtidigt att 
kommunen ska utvärdera konsekvenserna av att nämnderna relativt fritt 
kan använda sparade överskott samtidigt som underskott ibland av-
skrivs. Revisionen tycker också att kommunfullmäktiges mål och ut-
värdering av dessa behöver utvecklas. Slutligen anser den att arbetet 
med bokslutet fungerat väl men att vissa rutiner kan förbättras. 
 
Kommunstyrelsekontoret håller till stor del med om revisionens syn-
punkter och planerar genomföra aktiviteter för att förbättra dessa 
rutiner. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 259 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-08 
• Kommunrevisionens skrivelse 2008-03-26 med KPMG:s revisions-

rapport 2008-03-12 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 20 
 

 
 
Dnr 474/03  007 
 

§ 455 Övergripande förändring av policydokument 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-29 som 

svar på kommunrevisionens begäran om redogörelse för hur 
arbetet med att förändra policydokumenten fortskrider. 

Bakgrund 
Revisionen genomförde under år 2003 genom KPMG en granskning av 
policydokument. Enligt kommunstyrelsen svar från sammanträdet den 
9 februari 2004 skulle styrdokumentens roll klargöras. 
 
Kommunrevisionen har i samband med olika granskningar inte noterat 
några övergripande förändringar vad gäller policydokumenten, och har 
därför begärt att kommunstyrelsen lämnar en redogörelse om hur 
arbetet med att förändra policydokumenten fortskrider. 
 
I skrivelsen presenteras det arbete som gjorts i strävan att öka tydlig-
heten och genomslagskraften av den kommunövergripande styrningen. 
I takt med att arbetet fortskridit har nya erfarenheter gjorts, vilket har 
påverkat både inriktningen och takten. Därför har inte de principer för 
styrdokumenten som 2003 planerades fastställas under 2004, ännu 
genomförts. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 260 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-29 inkl. förslag på 

svarsskrivelse till kommunrevisionen 
• Brev från Sundsvalls kommuns revisorer 2008-02-15 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 21 
 

 
 
Dnr 252/08  821 
 

§ 456 Ansvar för elit- och evenemangsarenor inom 
kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvall Arena AB får ansvaret för planering, genomförande 

och drift av den planerade evenemangsarenan (Multiarenan);  
  
att kommunstyrelsen bemyndigas att utreda ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenser samt träffa erforderliga avtal. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att initiera frågan om 
ansvaret för den fortsatta hanteringen av projektet evenemangsarena 
(Multiarena). 
 
Sammanfattningsvis har kontoret funnit att det i enlighet med tidigare 
utredning finns starka skäl för att tillstyrka förslaget och ställnings-
taganden om att samla kommunens större publikanläggningar inom 
fritids- och idrottsområdet i samma organisation. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) lämnar ett nytt förslag på formulering av den 
första att-satsen: 
 

att Sundsvalls Arena AB får ansvaret för den fortsatta 
hanteringen av den planerade eventuella evenemangsarenan 
(Multiarenan). 
 

Han vill också lämna en protokollsanteckning. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) yrkar 
bifall till Reinhold Hellgrens förslag. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 22 
 

 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut och ställer 
proposition på dessa. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner också 
att Reinhold Hellgren (c) lämnar en protokollsanteckning. 

Reservation 
Reinhold Hellgren, (c), Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans 
Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Vi hänvisar till investeringsbudget i vår MRP för planperioden 
2009-2011, där vi inte ser något utrymme för en satsning på en 
Multiarena. 
Reinhold Hellgren 
Centerpartiet 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-27, § 410 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-22 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 23 
 

 
 
Dnr 253/08  106 
 

§ 457 Ny regionindelning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommuns vilja är att ingå i en regionkommun med 

Ånge kommun och Jämtlands län; 
  
att kommunfullmäktige ges tillfälle att åter behandla ärendet om 

förutsättningarna för bildandet av regionkommuner i Norrland 
ändras. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har i sitt remissyttrande enligt beslut i kommun-
fullmäktige (2007-09-24 § 200) huvudsakligen tillstyrkt Ansvars-
kommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utveck-
lingskraft, SOU 2007:10. Betänkandet föreslår bland annat att folk-
valda regionkommuner ska bildas med ansvar för regional utveckling 
samt hälso- och sjukvård. 
 
Under hösten 2007 och våren 2008 har det pågått överläggningar 
mellan företrädare för politiska partier i kommuner och landsting i 
norra Sverige vilket resulterat i en politisk överenskommelse om att 
bilda två regioner i norra Sverige. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Sundsvalls kommuns vilja är att ingå i 
en regionkommun med Ånge kommun och Jämtlands län. Vidare 
föreslås att kommunfullmäktige ges tillfälle att åter behandla ärendet 
om förutsättningarna för bildandet av regionkommuner i Norrland 
ändras. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar avslag till beslutet med motiveringen att 
moderaterna vill låta folket ta ställning till regionfrågan i valet 2010. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut och ställer 
proposition på dessa. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finansutskottets förslag. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 24 
 

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Eva Lohman (m) och Sven Bredberg (m) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att 
moderaterna vill låta folket ta ställning till regionfrågan i valet 2010. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-27, § 411 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-30 
• Region Mittsverige slutversion inkl. bilagor 2008-04-07 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 25 
 

 
 
Dnr 90/05  080 
 

§ 458 Förslag till utveckling av information till 
kommuninvånarna (Demokratiberedningens 
3:e delrapport) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla huvudinriktningen i förslagen som finns i Demokrati-

beredningens Delrapport 3 så som det redogörs för i kommun-
styrelsekontorets skrivelse; 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

att införa webb-TV (förslag nr 6 i Demokratiberedningens 
Delrapport 3); och 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en förstudie, inför ett 

förändringsprojekt 2009, rörande Språkregler för Sundsvalls 
kommun (förslag nr 8 i Demokratiberedningens Delrapport 3). 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har bland annat i uppdrag att analysera och 
föreslå lämpliga åtgärder för att stärka demokratin. I beredningens 
Delrapport 3 ”Förslag till utveckling av kommunens information till 
medborgarna” redovisas nio förslag till hur informationen skulle kunna 
utvecklas. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 261 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-05 
• Demokratiberedningen, delrapport 3, 2007-06-15 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 26 
 

 
Dnr 147/08  030 
 

§ 459 Svar på enskild motion (c) om vänorter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen; samt 
  
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra befintlig folder om 

vänorterna tillgänglig på kommunens hemsida. 

Bakgrund 
Linnea Kjellman (c) och Anette Duarte Martins (c) har lämnat en 
motion med yrkandet att ta fram en ny broschyr om Sundsvalls 
kommuns vänorter samt att broschyren ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
 
Sundsvalls kommuns vänorter är Björneborg i Finland, Porsgrunn i 
Norge, Sönderborg i Danmark, Volchov i Ryssland och Konin i Polen. 
Vänorterna finns beskrivna på kommunens hemsida med länkar till 
respektive stads egen hemsida, dock ej Volchov som saknar hemsida. 
 
Kommunstyrelsekontoret framställde 2001 en folder över vänorterna 
med en kort beskrivning av de aktiviteter som bedrivits. Foldern har 
funnits tillgänglig i kommunstyrelsekontorets broschyrställ samt i 
foajén. Vid årsskiftet 2007/2008 gjorde kontoret en mindre uppdatering 
av foldern och den trycktes i ytterligare ca 50 exemplar. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 397 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-04-24 
• Broschyr om Sundsvalls vänorter 
• Enskild motion (c) 2008-03-07 om vänorter 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 27 
 

 
 
Dnr 30/08  030 
 

§ 460 Svar på motion (s), (mp) och (v) om riktat 
olycksfallsförebyggande arbete i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen; 
  
att kommunstyrelsen tar med förslaget i motionen om riktat 

olycksfallsförebyggande arbete i det fortsatta arbetet med 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor; samt 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att tydliggöra hur frågorna om 

skydd mot olyckor kommer in i och hanteras i huvudprocesserna 
och kan omsättas i konkreta åtgärder. 

Bakgrund 
En motion har inlämnats från (s), (mp) och (v) om riktat olycksföre-
byggande arbete i kommunen. 
 
Räddningstjänsten RST stödjer tankgångarna i motionen men bedömer 
att det arbete som pågår eller skall påbörjas enligt det nya handlings-
programmet för skydd mot olyckor och ägarkommunernas uppdrag till 
RST uppfyller motionens förslag och att inga ytterligare beslut om 
åtgärder är nödvändiga. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 398 
• Skrivelse från Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund 2008-04-30 
• Motion (s), (mp) och (v) om riktat olycksfallsförebyggande arbete i 

kommunen 2007-11-08 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 28 
 

 
 
Dnr 100/05  030 
 

§ 461 Svar på enskild motion (kd) om "Använd 
klarspråk" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret med 

motiveringen att ärendet ska kompletteras med en redogörelse 
för hur det handlagts.  

Bakgrund 
Bertil Hörnqvist (kd) föreslår i motionen Använd klarspråk att 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om att ett språkvårdsprojekt, 
liknande det i Norrköping, startas i Sundsvalls kommun med syfte att 
förenkla och förbättra språket i kommunala handlingar, beslutsunderlag 
m.m. till nytta för både anställda, förtroendevalda och alla medborgare. 

Överläggning 
Hans Brynielsson (kd) yrkar att ärendet återremitteras för att 
kompletteras med uppgifter om handläggningen som skett under de tre 
år som gått sedan motionen lämnades in. 
 
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) 
instämmer i Hans Brynielssons yrkande. 
 
Peder Björk (s) menar att det är bättre med en allmän diskussion i 
kommunstyrelsen om hanteringen av motioner. 
 
Hans Brynielsson (kd) replikerar att det är just denna motion som han 
önskar ett svar om, eftersom det är ett dåligt underlag som lämnats. 
 
Peder Björk (s) håller med Hans Brynielsson och yrkar bifall till 
återremittering. 
 
Reinhold Hellgren (c) anser att också en diskussion om 
motionshanteringen är bra. Flera ledamöter instämmer i det. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 29 
 

Lena Österlund (s) framför att motioner som bifallits men inte åtgärdats 
också bör ses över. 
 
Ordförande förklarar att det bara finns ett förslag till beslut, Hans 
Brynielssons m fl yrkande om återremiss. Kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 262 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-02-13, rev 2008-05-14 
• Enskild motion (kd) om ”Använd klarspråk” 2005-03-02 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 30 
 

 
 
Dnr 40/07  030 
 

§ 462 Svar på motion (sd) om demokratiinsyn 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktiges 
möten ska filmas och sändas via en internetbaserad kanal så att med-
borgarna kan följa den demokratiska processen i Sundsvalls kommun. 
 
Att filma kommunfullmäktiges sammanträden har även föreslagits av 
demokratiberedningen i deras tredje delrapport. Som svar till demo-
kratiberedningen har kommunstyrelsekontoret föreslagit att kommun-
styrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
webb-TV (se dnr 90/05 080). 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 263 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-15 
• Motion (sd) om demokratiinsyn 2007-01-28 
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-05-25 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 31 
 

 
 
Dnr 97/07  030 
 

§ 463 Svar på enskild motion (fp) och (c) om bättre 
information om Allmänhetens frågestund till 
ungdomar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet och folkpartiet föreslår i en motion att information om 
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige ska spridas till 
ungdomar genom affischering, samt att ungdomar bör ges möjlighet att 
följa fullmäktigesammanträdena via närradio under skoltid. 
 
Motionen har beretts av kommunfullmäktiges demokratiberedning samt 
av kultur- och fritidsnämnden. Fullmäktige har gett kultur- och fritids-
nämnden i uppdrag att arbeta med kommunövergripande ungdoms- och 
demokratifrågor, bland annat genom att öka ungas möjligheter till 
inflytande. I detta arbete torde frågor om kommunikation och dialog 
kring möjliga sätt att påverka vara en naturlig del. Kommunstyrelse-
kontoret föreslår därför att motionen avslås, också med hänvisning till 
den pågående teknikutvecklingen avseende utsändning av 
kommunfullmäktiges möten. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) yrkar bifall till motionen. 
 
Peder Björk (s) yrkar avslag till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två yrkanden, dels Reinhold Hellgren 
m fl yrkande om bifall och dels Peder Björks yrkande om avslag, och 
ställer proposition på dessa. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå motionen. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (c) och Lars Persson (fp) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 32 
 

 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 264 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-05 
• Enskild motion (fp) och (c) om bättre information om Allmän-

hetens frågestund till ungdomar 2007-02-18 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 33 
 

 
Dnr 579/07  030 
 

§ 464 Svar på motion (c) om behov av ett 
ungdomens hus 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, med motiveringen att arbete redan pågår för att 

skapa en centralt belägen mötesplats för ungdomar. 

Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i en motion att Sundsvalls kommun tillsammans 
med ungdomar och näringslivet i Sundsvall skapar ett ungdomens hus 
vid Navet i Sundsvall. Motionen har beretts av kultur- och fritids-
nämnden, som föreslår att motionen bifalls på så sätt att en mötesplats 
för ungdom i centrala Sundsvall ska prioriteras i processen fritid och 
kultur i Mål och resursplan 2009-2011. Kommunstyrelsekontoret håller 
med om att det är viktigt att skapa en träffpunkt för ungdomar, men 
kultur- och fritidsnämndens förslag överensstämmer inte med 
motionens detaljerade yrkanden om lokalisering. Därför föreslår 
kontoret att motionen avslås. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionen och han önskar även göra 
en protokollsanteckning. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag om avslag 
av motionen. 
 
Habib Effati (  ) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande förklarar att det finns två yrkanden, dels Reinhold 
Hellgrens m fl yrkande om bifall till motionen och dels Peder Björks 
yrkande om avslag av motionen, och ställer proposition på dessa. Hon 
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå motionen. Kommunstyrelsen 
godkänner också att Magnus Sjödin (m) gör en protokollsanteckning. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 34 
 

Reservation 
Reinhold Hellgren (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Protokollsanteckning 
Alliansen har i sitt budgetförslag avsatt medel för ett ungdomens hus. I 
detta ärende hänvisar Magnus Sjödin (m) till budgetförslaget. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 265 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-05 
• Motion (c) om behov att ett ungdomens hus 2007-12-15 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 35 
 

 
 
Dnr 41/07  030 
 

§ 465 Svar på motion (sd) angående upplysta 
övergångsställen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att övergångsställena längs 
Bergsgatan, Köpmangatan, Norrmalmsgatan och den del av Storgatan 
som är biltrafikerad ska göras säkrare för gångtrafikanter t.ex. genom 
upplysta övergångsställen. 
 
Stadsbyggnadsnämnden har berett motionen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 266 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-08-23, § 211 och  

2008-04-23, § 118 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2007-04-23 
• Motion (sd) angående upplysta övergångsställen 2007-01-28 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 36 
 

 
 
Dnr 77/08  030 
 

§ 466 Svar på motion (sd) angående gångväg till 
Sticksjön i Granloholm 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en gångväg byggs mellan 
Sticksjön och det nya bostadsområdet vid Mariestadsvägen. 
 
Stadsbyggnadsnämnden har berett motionen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 267 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-04-23, § 120 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2008-04-07 
• Motion (sd) angående gångväg till Sticksjön i Granloholm  

2008-01-28 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 37 
 

 
 
Dnr 76/08  030 
 

§ 467 Svar på motion (sd) angående upprättande 
av mångkulturellt bokslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska 
upprätta ett mångkulturellt bokslut.  
 
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har i 
samråd med kommunstyrelsekontoret och socialtjänsten upprättat ett 
yttrande som behandlats i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 268 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2008-04-22, § 40 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

yttrande 2008-03-31 
• Motion (sd) angående upprättande av mångkulturellt bokslut 

2008-01-28 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 38 
 

 
 
Dnr 74/08  030 
 

§ 468 Svar på motion (sd) angående uppsägning av 
avtal med Migrationsverket om mottagande 
av flyktingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska 
säga upp avtalet med Migrationsverket om mottagande av flyktingar. 
 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 
berett motionen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 269 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2008-04-22, § 41 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

yttrande 2008-03-18 
• Motion (sd) angående uppsägning av avtal med Migrationsverket 

om mottagande av flyktingar 2008-01-28 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 39 
 

 
 
Dnr 220/08  108 
 

§ 469 Överklagat beslut – Kommunal 
medfinansiering E4 Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som yttrande över vad Wilhelm Engström anfört i sitt 

överklagande avge det av kommunstyrelsekontoret 
sammanställda förslaget till yttrande. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 2008-03-31 § 325 att medfinansiera E4 
Sundsvall med 250 mkr enligt viss särskilt angiven fördelning. 
 
Wilhelm Engström, Järfälla, har överklagat beslutet. Kommunen har 
förelagts yttra sig över vad Engström uppgivit. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-27, § 413 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13 inkl. förslag på 

yttrande till Länsrätten i Västernorrlands län 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 40 
 

 
 
Dnr 359/06  105 
 

§ 470 Stadgar för Kjell Lönnå stipendiet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att fastställa det förslag till stadgar för Kjell Lönnå stipendiet som 

fogats som bilaga 1. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 22 augusti 2006 att med anledning av 
Kjell Lönnås 70-årsdag inrätta ett årligt stipendium på 5 000 kr som 
under åren 2007-2016 ska utdelas till någon som Kjell Lönnå vill lyfta 
fram inom området körsång. Vidare uppdrogs i nämnda beslut till 
kommunstyrelsekontoret att i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande och Kjell Lönnå arbeta fram ett förslag till statuter för 
stipendiet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-27, § 414 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-13 inkl. förslag till 

stadgar 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 41 
 

 
 
Dnr 199/07  379 
 

§ 471 Uthållig kommun, Energimyndighetens 
program för att stimulera arbetet med energi- 
och klimatfrågorna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Sundsvalls kommun ska delta i Energimyndighetens program 

Uthållig kommun. 

Bakgrund 
Energimyndigheten driver sedan tre år tillbaka ett program, ”Uthållig 
kommun”, där myndigheten kompletterar deltagande kommuners eget 
arbete för en uthållig utveckling genom att lyfta fram energiperspek-
tivet i olika delar av den kommunala verksamheten. 
 
Sundsvalls kommun anmälde genom Anita Bdioui i juni 2007 sitt 
intresse för att delta i programmet Uthållig kommun. Sundsvalls 
kommuns Energi- och klimatstrategi 2004-2010 omfattar alla de 
områden som bedöms bör ingå i Uthållig kommun och många av de 
arbetsområden som tas upp i intresseanmälan kommer koncernen att 
arbeta med oavsett deltagande eller inte. Miljökontoret bedömer att 
deltagande i Uthållig kommun kan ge ett bra stöd i kommunens energi– 
och klimatarbete. Miljökontoret föreslår därför att kommunstyrelsen 
beslutar att kommunen ska delta i programmet Uthållig kommun. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-05-27, § 270 
• Miljökontorets skrivelse 2008-05-12 
• Sundsvalls kommuns intresseanmälan till Energimyndigheten för 

medlemskap i ”Uthållig kommun” 2007-06-15 
• Energimyndighetens avsiktsförklaring för Uthållig kommun 

2008-04-28 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 42 
 

 
 
Dnr 260/08  024 
 

§ 472 Tjänstgöringsgrad för vice ordföranden i 
barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa tjänstgöringsgraden till 50 % för vice ordföranden i 

barn- och utbildningsnämnden under ordförandens sjukskrivning. 

Bakgrund 
Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden har varit sjukskriven i två 
månader. Under den tid Martin Johansson har varit borta har vice ord-
föranden, Elisabeth Eng-Åkerlund gått in i hans ställe. För denna tid 
har hon fått ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Vid tillfällen då förtroendevalda är frånvarande under minst en månad 
kan kommunstyrelsen avgöra om ersättaren ska ha särskild ersättning 
för det merarbete som frånvaron föranleder. Detta framgår av 
bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Sundsvalls kommun, § 9. 
 
Genom att Elisabeth Eng-Åkerlund nu, under Martin Johanssons 
sjukskrivning, fullgör delar av hans förtroendeuppdrag bör kommun-
styrelsen fastställa vilken tjänstgöringsgrad hon ska ha som ersättning 
för detta arbete. 

Överläggning 
Anita Bdioui (s) ger en bakgrund till ärendet och lämnar förslag på att 
tjänstgöringsgraden ska vara 50 % under ordförandens sjukskrivning. 
 
Efter en kort överläggning beslutar kommunstyrelsen fastställa 
tjänstgöringsgraden till 50 % för vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden under ordförandens sjukskrivning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-27 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 43 
 

 
 
Dnr 9/08  002 
 

§ 473 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 13 och 27 maj 2008; samt 
 
Samordningsutskottet den 27 maj 2008. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 44 
 

 
 
Dnr 200/08  450 
 

§ 474 Delegationsbeslut – Sundsvalls kommuns 
köp av avfallstjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-05-21 fattats 

av kommunstyrelsens ordförande. 
 
 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 45 
 

 
 
Dnr 214/08  023 
 

§ 475 Delegationsbeslut – projektledare för 
nationaldagsfirande i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-02-14 fattats 

av kommundirektören. 
 
 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 46 
 

 
 

Dnr 14/08  002 

§ 476 Delegationsbeslut 3 – angående ändring och 
komplettering av attestanter för 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-05-09 

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

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 47 
 

 
 
Dnr 237/08  740 
 

§ 477 Delegationsbeslut – Ansökan om 
projektmedel till lokalt resurscentrum, LRC 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga rubricerade beslut, som 2008-05-20 fattats

av utvecklingsavdelningen. 
 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-02 48 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
Dnr 6/08  006 

§ 478 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport – Uppföljning av enskild verksamhet – 

socialnämnden (Ks dnr 244/08  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 08:35 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till 

ersättning vid ledighet för att uppfylla arbetstidslagens reglering av 
dygnsvila 

• Cirkulär 08:36 Kommunalt vårdnadsbidrag 
• Cirkulär 08:37 Skyldighet att utfärda intyg vid tillfällig 

föräldrapenning 
• Cirkulär 08:39 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 40 om förflyttning 

av förste rektor innebar att han blivit skild från anställningen. 
Vidare om det förelegat vägande skäl för förflyttning av honom 

• Analysrapport om avtalspensioner 

POST- OCH TELESTYRELSEN 
• Så här kommer PTS att informera och utbilda när Svensk 

Kassaservice avvecklas 

SKATTEBETALARNA 
• Dags att nominera till årets GNET-pris 

HÄRNÖSANDS KOMMUN 
• Yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i 

förändring (SOU 2008:29) 
 
– – – – 
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