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Tid Kl. 14.00-15.30 
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Protokollet omfattar §§ 702-731 

Ärende 2 ”Aktuellt från kommunstyrelsekontoret” utgår. Ärende ”Brev 
angående fångvårdsanstalten i Viskan” läggs till sist på dagordningen. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Habib Effati 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-06-01 2009-06-03 2009-06-04 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontorets kansli 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2009-06-26  Christel Öhgren 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Habib Effati med 
Lars Persson som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 1/09  105 
 

§ 702 Sundsvall – en framtidskommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde är Erik Herngren, vd på Kairos Future AB, 
inbjuden för att berätta om det arbete som krävs för att möta framtiden. 
 
Kairos Future AB är ett internationellt forsknings- och konsultföretag 
som hjälper företag att förstå och forma framtiden. 

Överläggning 
Erik Herngren håller ett föredrag om vad som krävs för att Sundsvall 
ska bli en framtidskommun att bo och verka i.  
 
Efter föredraget ställer ledamöterna frågor. 
 
Ordföranden avslutar med att tacka för föredraget. 
 
– – – – 
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Dnr 314/09 040 
 

§ 703 Införande av inköpsstopp m.m. 2009-2010 
med anledning av den ekonomiska 
situationen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att omgående införa inköpsstopp, t ex inventarier, förbruknings-

material, resor, kompetensutveckling m.m. för de förvaltningar  
m.m. som är underställda kommunstyrelsen, 

  
att all nyrekrytering prövas extra noga för de förvaltningar m m 

som är underställda kommunstyrelsen, 
  
att restriktivitet vid förbrukning av eget kapital ska iakttas för de 

förvaltningar m m som är underställda kommunstyrelsen, 
  
att uppmana nämnderna att omgående införa inköpsstopp, t ex in-

ventarier, förbrukningsmaterial, resor, kompetensutveckling m m, 
  
att uppmana nämnderna att pröva all nyrekrytering extra noga, 
  
att uppmana nämnderna till restriktivitet vid förbrukning av eget 

kapital, 
  
att uppföljning/redovisning av vidtagna åtgärder ska ske i komman-

de månads- och delårsrapporter. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har försämrats bland annat 
genom vikande skatteunderlag. Förevarande månads- och delårsrap-
porter visar att kommunens budgeterade resultatmål inte kan uppnås. 
Det försämrade resultatet för 2009 föranleder kommunstyrelsen att 
genom inköpsstopp utöva sin styrfunktion så att de av fullmäktige fast-
ställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-12 § 601 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-25, separat utskick 
 
– – – – 
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Dnr 315/09  044 
 

§ 704 Delårsrapport januari-april 2009 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2009 för kommunstyrelsen, 
  
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan 

för att begränsa befarat underskott vid årets slut, 
  
att åtgärdernas genomförande ska redovisas i delårsrapport januari-

augusti 2009 för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till delårsrapport för 
kommunstyrelsen avseende perioden 1 januari till 30 april 2009. Del-
årsrapporten omfattar kommunstyrelsekontoret, kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamheter samt 
hushållsavfall. 
 
Delårsrapporten redovisar bedömning av måluppfyllelse över helåret, 
åtgärder för att uppnå målen, viktigare händelser under perioden samt 
arbetet med uppdrag från kommunfullmäktige. Därutöver görs kom-
mentarer kring ekonomiska avvikelser och prognos för helåret. 
 
Prognosen för det ekonomiska utfallet för 2009 visar på ett så stort 
underskott att en åtgärdsplan snarast måste tas fram för att begränsa 
detta. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-05-26 § 414 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-14 
• Delårsrapport januari-april 2009 för kommunstyrelsen 

 
– – – – 
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Dnr 316/09  044 
 

§ 705 Delårsrapport januari-april 2009 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2009 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att avslå socialnämndens begäran om finansiering i 2009 års MRP 

av ökade socialbidragskostnader. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari till 
april 2009 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår 
för kommunen efter första tertialet till -99,4 mkr. För helåret beräknas 
resultatet till -82,8 mkr. Denna prognos är väsentlig lägre än tidigare 
prognoser vilket främst beror på försämrade skatteintäkter, ökade kost-
nader för att färdigställa enskilda vägar, högre kostnader för försörj-
ningsstöd samt ett sämre finansiellt netto. 
 
Om prognosen uppfylls så kommer kommunen endast att klara fyra av 
åtta finansiella mål. Årets resultat är dock negativt och det egna kapital-
et kommer därmed att minska mer än den förväntade deflationen för 2009. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-05-26 § 415 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-14 
• Delårsrapport januari-april 2009 för kommunen och 

kommunkoncernen 
 
– – – – 
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Dnr 119/09  002 
 

§ 706 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, 
plusgirokonton och bankgiron år 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Björn Magnusson, 

Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Eva Bylund, Pia Westin; 
Eva Vestberg, Bernadette Canal, Sara Johansson och Helena 
Lindholm att för år 2009, att två i förening verkställa 
utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om 
transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör 
insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, 
plusgirokonton knutna till organisationsnummer 212000-2411 
med undantag för så kallade klientmedelskonton, 

  
att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Björn Magnusson, 

Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Eva Bylund, Pia Westin, 
Eva Vestberg, Bernadette Canal, Sara Johansson och Helena 
Lindholm, att för år 2009, att två i förening verkställa 
utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om 
transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör 
insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, 
plusgirokonton på Sundsvalls kommuns donationsstiftelsers 
checkar och postremissväxlar, 

  
att bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari 

Engström, Maarit Magné, Carina Näslund och Robert Sjöström 
för år 2009, att två i förening verkställa utbetalningar för löner 
och arvoden, den så kallade bankfilen som sänds till kommunens 
plusgirokonton, samt 

  
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 

2009-03-16 § 646; den fullmakten skall således inte vidare gälla. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade den 16 mars 2009 § 646, beslut om fullmakt 
gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2009. På grund av 
förändringar i organisationen behöver justeringar göras från den 
tidigare beslutade fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 620 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-04 

 
– – – – 
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Dnr 290/09  043 
 

§ 707 Bokslut år 2008 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga årsredovisningen år 2008 för Sundvalls kommun stiftelser 

till handlingarna. 

Bakgrund 
Bokslut år 2008 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgörs av kommun-
styrelsekontorets sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten 
förvaltning. Separat Årsredovisning upprättas för respektive stiftelse. 
 
De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse 
utgör underlag för revision. I de fall stiftelsens tillgångar överstiger 10 
basbelopp översändes årsredovisningen till Länsstyrelsen för 
granskning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser med 
tillgångar över 10 basbelopp. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 618 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-05 
• Sammanställning 2008 Sundsvalls kommuns stiftelser 
• Sundsvalls kommuns donationsfonder 2008 
 
– – – – 
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Dnr 132/09  406 
 

§ 708 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2010, 
samt särskild övergångstaxa för kunder i 
områden som erbjuds insamling av matavfall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla 

från 2010-01-01, 
  
att fastställa övergångstaxa 2010 att tillämpas endast i de områden 

som erbjuds insamling av matavfall. 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 
2010. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushålls-
avfall. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) återkommer vid kommunfullmäktiges behandling av 
ärendet.  
 
Erland Solander (M), Reinhold Hellgren (C), Peder Björk (S) och Lars 
Holmgren (KD) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-05-26 § 418 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-11 
• Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2009-05-04 
• Förslag till avfallstaxa 2010 
• Förslag till övergångstaxa 2010 
• Avfallstaxa för 2009 
• Bildspel angående förslaget till avfallstaxa 
 
– – – – 
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Dnr 261/09  449 
 

§ 709 Sundsvalls livsmiljöbokslut 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Livsmiljöbokslut 2008 daterat 2009-05-05 

Bakgrund 
Livsmiljöbokslut 2008 är en sammanfattning och analys av de 
viktigaste insatserna av kommunens arbete för minskad klimatpå-
verkan, god livsmiljö och bättre folkhälsa som gjorts under året. 
Statistik och uppföljningsrapporter redovisas utförligare i Livsmiljö-
barometern. En separat rapport som utgör en sammanställning av 
uppgifterna i Livsmiljöbarometern kommer att tas fram.  

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-05-05 § 409 
• Miljökontorets skrivelse 2009-04-20 
• Livsmiljöbokslut 2008, daterat 2009-05-05 
 
– – – – 
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Dnr 296/09  059 
 

§ 710 Städning för skolor och förskolor på Alnö 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för beskriv-

ning av upphandlings- och kvalitetssäkringsrutiner inklusive 
handlingsalternativ vid bristfällig konkurrens. 

Bakgrund 
Städning för skolor och förskolor på Alnö har skett i extern regi sedan 
2001. Detta efter ett längre utredningsarbete som påbörjades redan 
1999 utifrån ett beslut i finansutskottet 16 april 1999. Fastighets-
kontoret gavs då i uppdrag att utreda förutsättningar för, konsekvenser 
och organisation av en konkurrensutsättning av kommunens städ- och 
köksverksamhet. Efter utredning beslutades i kommunfullmäktige, 14 
april 2000 § 283, att konkurrensutsätta köks- och städverksamhet upp 
till 20 %. 
 
Som ett led i utvecklingen av Sundsvalls kommun har det aktuella 
avtalsförhållandet utvärderats för att skapa beslutsunderlag både för 
eventuellt fortsatt extern drift men även för att utveckla Sundsvalls 
kommun som professionell beställare av externa leveranser. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) yrkar, med bifall av Magnus Sjödin (M), att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsekontoret för beskrivning av upp-
handlings- och kvalitetssäkringsrutiner inklusive handlingsalternativ 
vid bristfällig konkurrens. 
 
Reinhold Hellgren (C) önskar, med bifall från Anita Bdioui (S), 
upplysningar om den faktura som omtalas på sidan tre i rapporten. 
 
Efter avslutad debatt frågar ordföranden om ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att åter-
remittera ärendet med ovanstående motivering.  
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Kommunstyrelsen skickar också med frågan om huruvida kommunen 
följer upp och utvärderar den egna verksamheten på samma sätt som i 
rapporten över detta ärende. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-12 § 603 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-22 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2009-04-29 ”Utvärdering av avtal 

städ Alnö” 
 
– – – – 
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Dnr 297/09  059 
 

§ 711 Matleveranser till Lidens skola och 
äldreboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för beskriv-

ning av upphandlings- och kvalitetssäkringsrutiner inklusive 
handlingsalternativ vid bristfällig konkurrens. 

Bakgrund 
Matleveranser till Lidens skola och äldreboende har skett i extern regi 
sedan 2001. Detta efter ett längre utredningsarbete som påbörjades 
redan 1999 utifrån ett beslut i finansutskottet 16 april 1999. Fastighets-
kontoret gavs då i uppdrag att utreda förutsättningar för, konsekvenser 
och organisation av en konkurrensutsättning av kommunens städ- och 
köksverksamhet. Efter utredning beslutades i kommunfullmäktige, 14 
april 2000 § 283, att konkurrensutsätta köks- och städverksamhet upp 
till 20%. 
 
Som ett led i utvecklingen av Sundsvalls kommun har det aktuella 
avtalsförhållandet utvärderats för att skapa beslutsunderlag både för 
eventuellt fortsatt extern drift men även för att utveckla Sundsvalls 
kommun som professionell beställare av externa leveranser. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) yrkar, med bifall av Magnus Sjödin (M), att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsekontoret för beskrivning av upp-
handlings- och kvalitetssäkringsrutiner inklusive handlingsalternativ 
vid bristfällig konkurrens. 
 
Efter avslutad debatt frågar ordföranden om ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att åter-
remittera ärendet med ovanstående motivering.  
 
Kommunstyrelsen skickar också med frågan om huruvida kommunen 
följer upp och utvärderar den egna verksamheten på samma sätt som i 
rapporten över detta ärende. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-12 § 604 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-22 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2009-04-01 ”Utvärdering av avtal 

mat Indal/Liden” 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 18 
 

 
 
Dnr 310/09  532 
 

§ 712 Avsiktsförklaring Malandstriangeln, 
Bergsåkerstriangeln samt elektrifiering av 
Tunadalsbanan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avsiktsförklaring Malandstriangeln, Bergsåkerstriangeln 

samt elektrifiering av Tundalsbanan daterad 2009-05-12, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsbacken AB att ta fram ett 

förslag till genomförande- och finansieringsavtal för åtgärder 
enligt ovanstående avsiktsförklaring. 

Bakgrund 
Nuvarande lösning av järnvägs- och landsvägskommunikationer till och 
från Sundsvalls hamn – Tunadalshamnen är inte lämplig ur vare sig 
effektivitets-, utvecklings- eller miljösynpunkt, varför kommunen har 
fört diskussioner med Banverket, Länsstyrelsen Västernorrland och 
SCA Forest Products för att hitta en lösning på problemen. Arbetet har 
resulterat i en avsiktsförklaring som ska ligga till grund för fortsatt 
arbete. 

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

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 612 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-27 reviderad 

2009 05 19 
• Förslag till avsiktsförklaring 2009-05-26 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 19 
 

 
 
Dnr 292/09  003 
 

§ 713 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns 

bolag daterat maj 2009, 
  
att upphäva dokumentet ägarpolicy och generella ägardirektiv 

daterat februari 2005. 

Bakgrund 
Den föreslagna ägarpolicyn för Sundsvalls kommun bolag är framtagen 
efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I 
detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som 
dotterbolagens ledningar deltagit. Ägarpolicyn är ett första steg mot en 
förbättrad ägarstyrning. Nästa steg blir ägardirektiven som man planer-
ar att ta upp för beslut i kommunfullmäktige i september. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 613 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-05 
• Förslag till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, maj 2009 
• Ägarpolicy och generella ägardirektiv, februari 2005 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 20 
 

 
 
Dnr 283/09  000 
 

§ 714 Namnändring av fastighetsnämnden till 
service- och tekniknämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att fastighetsnämnden byter namn till service- och 

tekniknämnden. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorg-
anisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en 
koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av 
kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som 
ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i be-
fintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. 
I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnd-
en byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 614 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19 
• Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26 
• Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06 
• Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35 
• Fastighetskontorets skrivelse 2009-04-06 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 21 
 

 
 
Dnr 279/09  003 
 

§ 715 Reglemente för service- och tekniknämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, 

daterat 2009-04-06, samt 
  
att reglemente för fastighetsnämnden, fastställt av kommunfull-

mäktige 2003-12-15 upphör att gälla. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorg-
anisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en 
koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av 
kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som 
ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i be-
fintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. 
I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnd-
en byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 615 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19 
• Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26 
• Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06 
• Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35 
• Fastighetskontorets skrivelse 2009-04-06 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 22 
 

 
 
Dnr 284/09  003 
 

§ 716 Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat  

2009-04-17, samt 
  
att reglemente för kommunstyrelsen, fastställt av kommunfull-

mäktige 2008-05-28 upphör att gälla. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008 om en omorg-
anisation av kommunstyrelsekontoret i syfte att utveckla kontoret till en 
koncernledningsstab för Sundsvalls kommun. Den omorganisation av 
kommunstyrelsekontoret som presenterats den 1 april 2009 och som 
ska gälla från och med den 1 juli 2009 aktualiserar bl.a. ändringar i be-
fintliga reglementen gällande kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. 
I samband med omorganisationen har även ett förslag att fastighetsnämnd-
en byter namn till service- och tekniknämnden aktualiserats. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) frågar efter information om vad det innebär att 
vara ”hamnstyrelse” 
 
Kommunsekreterare Johan Forssell läser upp kommunjuristens text: 
 
Bakgrund till att kommunstyrelsen utgör hamnstyrelse enligt 
reglemente  
 
Med stöd av ordningslagen (3 kap. 10 §) har kommunen meddelat 
föreskrifter om ordningen och säkerheten i de kommunala hamnom-
rådena inom Sundsvalls kommun. Detta har skett genom att en hamn-
ordning fastställts av kommunfullmäktige.  
  
Eftersom denna typ av frågor innefattar myndighetsutövning måste 
detta ligga på kommunen – i detta fall har kommunstyrelsen valts. 
Detta synes vara anledningen till att kommunstyrelsen enligt dess 
reglemente utgör hamnstyrelse.  

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 23 
 

 
Enligt hamnordningen sköts dock den löpande förvaltningen av 
hamnområdena av Sundsvalls hamn AB. 

Beslutsunderlag 
• Information om varför kommunstyrelsen utgör hamnstyrelse enligt 

reglemente 2009-06-01 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 616 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-17 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2009-04-19 
• Reglemente för kommunstyrelsen 2008-05-26 
• Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden 2009-04-06 
• Reglemente för fastighetsnämnden 2003-12-15 
• Fastighetsnämndens protokoll 2009-04-29 § 35 
• Fastighetskontorets skrivelse 2009-04-06 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 24 
 

 
 
Dnr 171/09  003 
 

§ 717 Reglemente för överförmyndarnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till nytt reglemente för överförmyndarnämnden, 

daterat 2009-05-06. 

Bakgrund 
Enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn skall det, 
om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar 
eller någon annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe, förordnas en 
god man för barnet. Denne skall i vårdnadshavarens och förmyndarens 
ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter. 
 
Ansvaret för att sådan god man förordnas ligger på överförmyndaren/ 
överförmyndarnämnden. I nu gällande reglemente för överförmyndar-
nämnden framgår inte klart att nämnden skall ha detta ansvar. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 617 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-06 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2009-04-28 § 30 
• Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden 2009-05-06 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 25 
 

 
 
Dnr 318/09  736 
 

§ 718 Förslag på förändringar av nuvarande 
riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva tidigare beslut om riktlinjer för färdtjänst och riksfärd-

tjänst, 
  
att anta riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst daterat mars 2009. 

Bakgrund 
De lagar och regler som gäller vid handläggning av färdtjänst och 
riksfärdtjänst finns sammanställda i riktlinjer. Nuvarande riktlinjer 
beslutades av kommunstyrelsen 2005-05-16. 
 
Avdelningen för Kollektivtrafik och Tillgänglighet har reviderat 
gällande riktlinjer på grund av de förändringar som skett, såväl i 
domstolsbeslut som inom kollektivtrafiken i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-05-26 § 422 
• Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse 

inkl. bilagor 2009-04-16 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 26 
 

 
 
Dnr 216/09  751 
 

§ 719 Remissvar: Förbättrad utslussning från 
sluten ungdomsvård och ändrade gallrings-
regler i belastningsregistret (Ds 2009:9) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att yttra sig i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterat 

2009-05-15. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått tillfälle att yttra sig över promemorian 
”Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallrings-
regler i belastningsregistret (Ds 2009:9)". Socialnämndens uppdragsen-
het har tagit fram ett förslag till yttrande, vilket har godkänts av social-
nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-05-26 § 425 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-05-14 
• Förslag till yttrande 2009-05-15 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 27 
 

 
 
Dnr 200/09  100 
 

§ 720 Yttrande över ”Oberoendet i den kommunala 
revisionen (Ds 2009:11)” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avstyrka promemorians förslag. 

Bakgrund 
Finansdepartementet har för eventuellt yttrande översänt ”Oberoendet i 
den kommunala revisionen” (Ds 2009:11). I denna föreslås att den som 
är ledamot eller ersättare fullmäktige inte ska vara valbar som revisor i 
samma kommun eller landsting. Några andra ändringar av nuvarande 
regelverk föreslås inte. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) förklarar att majoriteten, dvs. Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att revisorerna och kommunfull-
mäktiges presidium ska få möjlighet att yttra sig i ärendet. Eftersom 
tiden inte medger detta väljer de att inte delta i beslutet. 
 
Reinhold Hellgren (C) och Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till finans-
utskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut och detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. Det noteras att Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-19 § 623 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-30 
• Förslag till yttrande 2009-05-11 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 28 
 

 
 
Dnr 250/09  535 
 

§ 721 Förslag till yttrande över effektiva transporter 
och samhällsbyggande – en ny struktur för 
sjö, luft, väg och järnväg, Trafikverksutred-
ningens betänkande (SOU 2009:31) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att yttra sig i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterat 

2009-05-18. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått tillfälle att yttra sig över en utredning 
angående vissa verksamheter och funktioner inom transportsektorns 
myndigheter. Avdelningen för strategisk planering har upprättat ett 
förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-05-26 § 421 
• Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse 

2009-05-11 
• Förslag till yttrande 2009-05-18 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 29 
 

 
 
Dnr 481/08  030 
 

§ 722 Motion (M), (FP), (C) och (KD) Välj en 
kommunal skola! 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen utifrån tolkningen att vad som efterfrågas är en 

utredning av möjligheten att införa skolvalsystem, 
  
att utredningen ska bedrivas utifrån målsättningen att ett eventuellt 

val av skola ska vara möjligt fr.o.m. höstterminen 2010. 

Bakgrund 
I motionen ”Välj en kommunal skola!”, undertecknad av företrädare för 
(M), (FP), (C) och (KD), föreslås kommunfullmäktige besluta ”att ge 
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och utforma de 
regler och system för val av skola som är nödvändiga för genomförande 
av skolvalssystem i enlighet med vad som ovan beskrivits och med 
inriktning på genomförande till höstterminen 2010”. 

Överläggning 
Sven Bodin (M) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-05-05 § 412 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-03-25 § 27 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2009-03-13 
• Motion (M), (FP), (C) och (KD) Välj en kommunal skola!  

2008-12-19 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 30 
 

 
 
Dnr 109/07  030 
 

§ 723 Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet har inlämnat en motion i vilken yrkas att kommun-
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skapa ett skönhetsråd, 
Rådet för Sundsvalls skönhet, efter modell från Stockholms stad. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen samt ifrågasätter varför 
handläggningen av ärendet tagit så lång tid som två år.  
 
Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden anser att frågan om handläggningstiden är rimlig och för-
klarar att förvaltningen ska återkomma med en redovisning av handlägg-
ningstiden till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2009. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels samord-
ningsutskottet förslag och dels Reinhold Hellgren m fl förslag. Hon 
ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt samordningsutskottets förslag. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (C), Magnus Sjödin (M), Sven Bodin (M), Erland 
Solander (M), Habib Effati (M), Lars Persson (FP) och Lars Holmgren 
(KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-05-05 § 413 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-04-24 
• Stadsbyggnadskontoret och Kultur & Fritids skrivelse 2009-03-31 
• Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd 2007-02-27 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 31 
 

 
 
Dnr 10/09  002 
 

§ 724 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 12 och 19 maj 2009; samt 
 
Samordningsutskottet den 5 och 26 maj 2009. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 32 
 

 
 
Dnr 219/09  002 
 

§ 725 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga 20 beslut om pension som fattats den 

16 april 2009, nr 3 - 22, med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 33 
 

 
 
Dnr 14/09  002 
 

§ 726 Delegationsbeslut – bidrag ur fonden för 
bygdeavgiftsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga yttrande, daterat 2009-05-20, till 

länsstyrelsen angående ansökningar om bygdeavgiftsmedel som 
beslutats av näringslivsutvecklaren. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 34 
 

 
 
Dnr 230/09  002 
 

§ 727 Delegationsbeslut – redovisning av färdtjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut om färdtjänst som fattats under 

perioden 1 april – 30 april 2009, med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt 6.21. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 35 
 

 
 
Dnr 5/09  002 
 

§ 728 Delegationsbeslut – avseende ombud vid 
bolagsstämma med Västernorrlands Läns 
Trafik AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslutet om ombud vid bolagsstämma 

med Västernorrlands Läns Trafik AB som fattats den 18 maj 
2009, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 7. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 36 
 

 
 
Dnr 15/09  002 
 

§ 729 Delegationsbeslut 1 – angående ändring och 
komplettering av attestanter för 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga beslut 1 angående ändring och 

komplettering av attestanter som fattats 2009-04-23. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-06-01 37 
 

 
 
Dnr 7/09 006 
 

§ 730 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
• Svar på revisionsrapport om kommunalt bidrag till enskild 

väghållning samt nya bestämmelser om kommunalt bidrag till drift 
och underhåll av enskild väg med statsbidrag (Ks dnr 69/09  007) 

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND 
• Broschyr/häfte om ”Verksamhetsplan och budget 2009” 
• Broschyr/häfte om ”Årsberättelse 2008” 
• Information om kommunernas avgift till Kommunförbundet 

Västernorrland för 2010 (Ks dnr 321/09  107) 

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING (SGU) 
• Ansökan om bidrag till mineraljaktens prispengar och till resor för 

de kommunala kontaktpersonerna (Ks dnr 301/09  060) 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ 
• Angående revisionsrapport ”Dokumenthantering och bisysslor”  

(Ks dnr 494/08  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 09:21  Arbetsdomstolens dom 2009 nr 22 angående 

avskedande av kommunanställd som under arbetstid druckit alkohol 
i bilen och därefter dömts till grovt rattfylleri 

• Cirkulär 09:27  Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2010 
• Cirkulär 09:28  Nya bestämmelser i samband med införandet av 

barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar 
• Cirkulär 09:30  Ny skrift Löneavtalet i praktiken 
• Inbjudan till PolitikerDagarna den 17-18 november 2009 i 

Göteborg 
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DROGKAMPEN 
• Information om Drogkampen 2009-05, se även länken: 

www.drogkampen.nu 

LIVSMEDELSVERKET 
• Information om ”Nationellt nödvattenlager” 

MITTSTYRELSEN 
• Nyhetsbrev om Region MittSverige, mer information finns att läsa 

på: www.mittstyrelsen.se 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
• Befolkningsstatistik för första kvartalet 2009 
 
– – – – 
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Dnr 349/09  100 
 

§ 731 Brev angående kriminalvårdsanstalten i 
Viskan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som yttrande till Justitiedepartementet och till Kriminalvården 

lämna kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-01. 

Bakgrund 
Med anledning av Kriminalvårdens avvecklingsplaner för kriminal-
vårdsanstalten i Viskan vill Sundsvalls kommun visa hur viktig 
anstalten är för Sundsvallsregionen. 

Överläggning 
Ordföranden och oppositionsrådet lägger fram den skrivelse som man 
vill överlämna till justitieminister Beatrice Ask och till Kriminalvården. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-01 

 
– – – – 
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