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Tid Kl. 14.00 – 16.30 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Peder Björk (S) ordförande  
 Bodil Hansson (S) ersättare  
 Martin Johansson (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S) ej § 979  
 João Pinheiro (S) §§ 967-970  
 Christina Nordenö (S) ersättare för João Pinheiro (S) §§ 971-1003
 Lena Sjöberg (S) ersättare för Leif Nillson (S) § 979 
 Kim G Ottosson (V) ej § 996  
 Annicka Burman (V) ersättare för Kim G Ottosson V) § 996 
 Ingrid Möller (MP)   
 Magnus Sjödin (M)   
 Eva Lohman (M)   
 Habib Effati (M)   
 Erland Solander (M)  ersättare för Malin Broström (M) 
 Lars Persson (FP)   
 Reinhold Hellgren (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
    
Ersättare Lena Sjöberg (S) §§ 967 – 978, 980 - 1003  
 Christina Nordenö (S) §§ 967 – 970  
 Annicka Burman (V) §§ 967 – 995, 997 - 1003  
 Mari Anne Andersson (MP)   
 Sven Bredberg (M)   
 Mats Mehlin (C)   
 Lars Holmgren (KD)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johan Forssell kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Arne Mattisson kommunjurist  
 Patrik Qvick Polismyndigheten i Västernorrlands län § 

967 
 Tomas Åslund Polismyndigheten i Västernorrlands län § 

967 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 2 
 

 Pernilla Berg vd Investera AB § 968 
 Bertil Lindström T f avdelningschef § 969 
 Eva-Marie Thyberg Ekoekonomstrateg § 968 

 

Protokollet omfattar §§ 967 – 1003.  

 

Det noteras till protokollet att ärende 3 ”Information med arbetet av E4 
Sundsvall” stryks från dagordningen” samt att ärendet 23 ”Detaljplan 
Öde 1:121 m fl, Sundsvalls kommun” behandlas efter ärende 4 
”Aktuellt från koncernstaben”. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Reinhold Hellgren 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2010-05-31 2010-06-02 2010-06-03 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2010-06-25  Johan Forssell 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Reinhold Hellgren 
med Eva Lohman som ersättare. 
 
– – – – 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 4 
 

 
 
KS-2010-00001 
 

§ 967 Information angående polismyndighetens 
arbete under kommande valrörelse 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har Patrik Qvick och Tomas Åslund från 
Polismyndigheten i Västernorrlands län bjudits in för att informera om 
myndighetens arbete under kommande valrörelse. Samtliga i kommun-
fullmäktige representerade partier har bjudits in till informationen. 

Överläggning 
Polismyndigheten framhåller betydelsen av att få information, inte bara 
om sammankomster på allmän plats utan även om möten i allmänna 
lokaler o dyl. Detta för att kunna planera verksamheten utifrån vad som 
kommer att genomföras.  
 
Vad beträffar hotfulla telefonsamtal o dyl bör detta hanteras enligt 
vanliga rutiner, dvs av kommunens säkerhetschef som sedan har 
nödvändiga kontakter med polismyndigheten. 
 
– – – – 
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KS-2010-00001 
 

§ 968 Presentation av företagskartläggning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Investera AB har genomfört en företagskartläggning i Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Kartläggningen omfattar företag som enligt Bolagsverkets register har 
en omsättning överstigande 300 000 kronor. Totalt sett har 72% av de 
tillfrågade företagen medverkat i en telefonintervju, och det visar sig att 
behoven varierar mellan olika företag, där storlek på företaget ofta har 
betydelse. 
 
Rapporten i sin helhet kommer vid ett senare tillfälle att överlämnas till 
kommunstyrelsen för politisk behandling. 

Informationsunderlag 
• Bildspel ”Attityder, behov och ett perspektiv på framtidens 

arbetsplatser”, 2010-05-31 
 

– – – – 
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KS-2010-00318 
 

§ 969 Detaljplan Öde 1:21 m.fl., Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Öde 1:121 m.fl., Sundsvalls kommun, 
  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att säkerställa att det till 

köpeavtalet för fastigheten kopplas ett exploateringsavtal. 

Bakgrund 
Rubricerat detaljplaneförslag har varit utställt, enligt PBL 5:23, under 
tiden 22 mars – 19 april 2010. 
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra 
uppförandet av ett flerbostadshus i åtta våningar. Inkomna synpunkter 
med kommentarer redovisas i underliggande material till ärendet. 

Överläggning 
Service- och tekniknämnden har inte avslutat förhandlingar med 
Mitthem AB angående köpet av fastigheten. I normalfallet har 
exploateringsavtal upprättats innan kommunfullmäktige tar ställning till 
ett detaljplaneförslag, i det här fallet finns dock förutsättningar för att 
istället koppla exploateringsavtalet till köpeavtalet. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfull-
mäktige besluta att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att säkerställa att 
det till köpeavtalet för fastigheten kopplas ett exploateringsavtal. 
 
Ordföranden ställer proposition på samordningsutskottets förslag med 
Leif Nilssons tillägg och finner att kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-05-19 § 101 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 617 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-04-27 
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• Antagandehandling - Detaljplan för Öde 1:121 m.fl., Alnö Vi, 
Sundsvall 

 
– – – – 
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KS-2010-00020 
 

§ 970 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Samarbetet Sundsvall-Östersund-Trondheim (SÖT), där tidigare 

avsiktsförklaring har modifierats utifrån regionsamarbetes-
perspektiv. Arbete pågår med en ansökan om medel för en ny 
period. 

• Stadshuset AB, där nuvarande optionsavtal med innebörden att 
kommunen kan återta fastigheten alternativt Norrporten AB kan 
lämna tillbaka densamma, löper ut 2010-05-31. För att skapa 
utrymme för en politisk behandling av olika alternativ har 
optionsavtalet förlängts till 2010-12-31. 

• Fastighetsutredningen, vars tidplan är att kommunfullmäktige ska 
kunna ta ställning till ärendet i oktober 2010. 

 

Informationsunderlag 
• Bildspel ”Kommunstyrelsen 2010-05-31” 
 
– – – – 
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§ 971 Nämnd- och förvaltningsorganisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen ska organiseras i enlighet med principerna 

redovisade som alternativ 1, daterat 2010-05-23,  
  
att service- och tekniknämnden avvecklas fr.o.m. nästa 

mandatperiod, 
  
att ansvaret för serviceorganisationen flyttas över till 

kommunstyrelsen, 
  
att ett ytterligare utskott inrättas under kommunstyrelsen under 

nästa mandatperiod och att arbetsfördelningen mellan utskotten 
ses över, 

  
att ansvaret för de skattefinansierade verksamheter som idag åvilar  

service- och tekniknämnden förs över till stadsbyggnadsnämnd-
en fr.o.m. nästa mandatperiod, 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att nämnderna på ett 

tydligt sätt tar emot och kvitterar fullmäktiges beslut om MRP 
som ett underlag för den egna nämndens planering, samt 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om den 

organisatoriska placeringen av försörjningsstödet, möjligheten 
att samla ansvaret för viss tillståndsgivning, ansvaret och 
organisationen för arbetet med hållbarhetsfrågor samt frågan om 
på vilket sätt miljöfrågorna på ett så tidigt skede som möjligt 
beaktas i samhällsbyggnadsprocessen. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2010 med plan för 2011-2012 har kommun-
styrelsen fått i uppdrag att senast 30 april 2010 presentera ett förslag till 
ny övergripande nämnd- och förvaltningsorganisation utifrån direktiv 
fastställda av styrelsen under 2009. Kommunstyrelsen fastställde 
sådana direktiv i november 2009. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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I enlighet med de fastställda direktiven tillsattes en särskild styrgrupp 
bestående av Anita Bdioui, Peder Björk, Magnus Sjödin och Stefan 
Söderlund. Styrgruppen har haft 4 möten och vid ett tillfälle bjudit in 
företrädare för partierna i fullmäktige till ett seminarium med Göran 
Bostedt, Mittuniversitetet. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls förslag, 
benämnt alternativ 2, gällande att-satserna 1-4 samt bifall till att-
satserna 5 - 7. 
 
Reinhold Hellgren (C) vill tillfoga följande till Allians för Sundsvalls 
förslag, benämnt alternativ 2: 
allians för Sundsvall funderar på att behålla två intakta förvaltningar 
(stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen), men med en ge-
mensam nämnd. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finansutskottets förslag  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag angående att-sats 1, 
och om finansutskottets förslag vinner bifall faller Allians för Sunds-
valls yrkande avseende att-sats 2 – 4. Därefter ställer han proposition 
på varje att-sats för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar 
följande: 
 
att-sats 1 enligt finansutskottets förslag 
 
att-sats 2 – 4 enligt finansutskottets förslag 
 
att-sats 5-7 enligt finansutskottets förslag 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Erland Solander (M), Eva Lohman (M), Habib 
Effati (M), Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C) och Hans 
Brynielsson (KD) reserverar sig mot beslutet avseende att-sats 1 – 4. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottet 2010-05-31 § 792 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-23 
• Koncernstabens PM 2010-05-10 

 
– – – – 
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KS-2010-00360 
 

§ 972 Himlabadet - återrapportering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återrapportering av Himlabadsprojektet samordnas med 

framläggande av hur beslutade organisationsförändringar av 
Stadsbacken AB, Fokusera Utveckling Sundsvall AB och 
Sundsvall Arena AB föreslås genomföras, 

  
att återrapporteringen ska ske till fullmäktige i oktober 2010,  
  
att fördyringarna för Himlabadet ställs till fullmäktige för ställ-

ningstagande i oktober 2010, 
  
att åtgärder för renovering av Sporthallsbadet ställs till fullmäktige 

för beslut i oktober 2010, samt 
  
att en extern utredare deltar i granskningen inför återrapporteringen.

Bakgrund 
Sedan fullmäktige, i juni 2007, fattade beslut om genomförande av 
Himlabadet samt åtgärder för utomhusbadet har projektets kostnader 
ökat kraftigt. 
 
Återrapporteringen till fullmäktige under projektets gång har brustit 
och kommunstyrelsen, Stadsbacken AB samt Sundsvall Arena AB har 
fått anmärkningar från revisorerna rörande detta. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar för Allians för Sundsvalls del att redovisningen 
till kommunfullmäktige bör ske i september 2010, dock senast i oktober 
2010. Hinner inte hela återrapporteringen bli klar så ska i alla fall delen 
gällande Himlabadet redovisas.  
 
Martin Johansson (S) yrkar, för majoritetens del, bifall till 
finansutskottets förslag. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt finansutskottets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Erland Solander (M), Eva Lohman (M), Habib 
Effati (M), Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C) och Hans 
Brynielsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Bildspel ”Himlabadet”, 2010-05-31 
• Finansutskottet 2010-05-31 § 793 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-25 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-05-21 § 15 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2009-06-18 

 
– – – – 
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§ 973 Delårsrapport januari-april 2010 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2010 för kommunen och 

kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-april 2010. 
Resultatet för januari-april uppgår till -7,5 mkr för kommunen vilket är 
91,9 mkr bättre än resultatet för samma period 2009. Orsaken är främst 
effekter av att de besparingar som gjorts under 2009-2010 samt en hög-
re prognos för skatteintäkter. Resultatprognosen för 2010 är 96,6 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 606 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-19 
• Delårsrapport januari-april 2010 för kommunen och 

kommunkoncernen 
 
– – – – 
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§ 974 Delårsrapport januari-april 2010 för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2010 för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt förslag till delårsrapport för kommun-
styrelsen avseende perioden 1 januari till 30 april 2010. Delårsrapport-
en omfattar koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
dess kommunövergripande verksamheter samt hushållsavfall. 
 
Delårsrapporten innehåller en processindelad verksamhetsanalys med 
uppföljning av mål och indikatorer, åtgärder för att nå målen och 
viktiga händelser under perioden. Rapporten innehåller också en del 
med ekonomi för processer och organisatoriska delar inom kommun-
styrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 607 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-17 
• Delårsrapport januari-april 2010 
 
– – – – 
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KS-2010-00348 

§ 975 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärderingen av kommunens samlade system för 

intern kontroll 2009, 
  
att uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder verk-

ställs, 
  
att uppdra till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden 

att återkomma med en redovisning av inträffade incidenter och 
vilka återgärder som vidtagits för att förhindra upprepningar, 

  
att uppdra till koncernstaben att fortsätta utvecklingsarbetet med 

intern kontroll, 
  
att föreliggande rapport och kommunstyrelsens beslut delges 

kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt nämnderna. 

Bakgrund 
En del av kommunstyrelsens uppgifter, enligt kommunallagen, består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Enligt internt 
kontrollreglemente, som kommunfullmäktige har antagit, ska kommun-
styrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. 
 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom 
sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 609 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2010-05-18 
 
– – – – 
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§ 976 Mål och resursplan 2010 - fördelning av 
besparing på 10 mkr genom effektivare inköp 
inom nämnderna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att besparingen för 2010 på 10 mkr inte genomförs och får belasta 

kommunens resultat, 
  
att den totala besparingen på 30 mkr på inköp står kvar i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fastställde 2009-10-12 § 777 nämndernas ramar 
(årsbudget) för 2010 – MRP 2010. Förslaget upprättades utifrån fast-
ställd MRP 2010-2012 som beslutades av kommunfullmäktige 2009-
09-28 § 608. I MRP 2010-2012 ingick en besparing på 10 Mkr år 2010 
för minskade kostnader som skulle uppstå genom ökad effektivisering 
vid nämndernas inköp av varor och tjänster. För år 2011 ingick ytter-
ligare en besparing på 10 Mkr och för år 2012 ytterligare 10 Mkr. I 
kommunstyrelsens beslut uppdrogs till koncernstaben att återkomma 
med förslag till en modell till fördelning av besparingen. Detta utifrån 
att MRP-beslutet om besparingen gällde även för 2011 och 2012. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
besparingen för 2010 på 10 mkr inte genomförs och får belasta 
kommunens resultat, samt att den totala besparingen på 30 mkr på 
inköp står kvar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Magnus Sjödin (M), Erland Solander (M), Eva Lohman (M), Habib 
Effati (M), Lars Persson (FP), Reinhold Hellgren (C) och Hans 
Brynielsson (KD) meddelar att de inte deltar i beslutet, med hänvisning 
till egna ställningstaganden vid kommunfullmäktiges behandling av 
förslag till Mål och resursplan 2010. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 17 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 772 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-03 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 18 
 

 
 
KS-2010-00313 
 

§ 977 Bokslut år 2009 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga bokslut 2009 för Sundsvalls kommuns stiftelser till 

handlingarna. 

Bakgrund 
Bokslut år 2009 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgörs av separat 
sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning. 
Separat årsredovisning upprättas för respektive stiftelse. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg meddelar att det har uppstått ett fel i 
koncernstabens skrivelse 2010-05-11, tabellen nederst på sidan 2 ska ha 
värdet 75 mkr för ”varav värderegleringsfond”. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 773 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Sammanställning 2009 – Sundsvalls kommuns stiftelser 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 19 
 

 
 
KS-2010-00237 
 

§ 978 Årsredovisning 2009 för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättad årsredovisning 2009 för Insamlingsstiftelsen 

Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat årsredovisning för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 2009. 
 
Genom förvaltningsåtagande av Sundsvalls kommun föreligger så 
kallad anknuten förvaltning. Det innebär att årsredovisningen ska 
upprättas och skrivas under av förvaltaren. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 776 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-07 
• Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond, årsredovisning 

2009 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 20 
 

 
 
KS-2010-00266 
 

§ 979 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2009 för 
Sundsvalls sjöfolksstiftelse 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2009, 
  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Koncernstaben har erhållit årsredovisning 2009 för Sundsvalls Sjö-
folksstiftelse. Stiftelsens revisorer har avgivit en revisionsberättelse och 
konstaterat att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 777 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-14 
• Sundsvalls sjöfolksstiftelse, årsredovisning 2009 
• Sundsvalls sjöfolksstiftelse, revisionsberättelse 2009 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 21 
 

 
 
KS-2010-00204 
 

§ 980 Fullmakt att ansöka om Eurocard-kort 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga envar av Robert Sjöström, Britt-Inger Boväng och 

Eva Vestberg att underteckna ansökningar om Eurocard-kort. 

Bakgrund 
För att få en smidig hantering av ansökan om Eurocard-kort bör tre 
personer på service- och teknikförvaltningens ekonomiservice ha 
fullmakt att underteckna dessa. Senaste beslut angående fullmakt för 
ansökningar för Eurocard-kort gällde för år 2007. Sedan dess har inget 
nytt beslut tagits. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 783 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-15 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 22 
 

 
 
KS-2010-00249 
 

§ 981 Konstfrusen isbana - förslag till beslut och 
finansiering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till service- och tekniknämnden att projektera och 

genomföra ombyggnad av konstfrusen isbana i Gärde, 
  
att 6 000 tkr tillförs service- och tekniknämndens investerings-

budget 2010 samtidigt som internlåneramen minskas med 
motsvarande belopp, 

  
att under förutsättning att utredningen visar på behov av byte av s.k. 

förångare, tillförs service- och tekniknämndens investerings-
budget 2 000 tkr för år 2010 samtidigt som internlåneramen 
minskas med motsvarande belopp, 

  
att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för de ökade kapital-

kostnaderna för del av 2010 samt 2011 och framåt, 
  
att kompensation för de ökade kostnaderna under 2010 regleras i 

samband med resultatöverföringen 2011, 
  
att kompensationen för framtida ökade kapitalkostnader inarbetas i 

mål och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014, 
  
att vid beslut om kompensation för ökade kapitalkostnader också ta 

hänsyn till minskade kostnader på grund av lägre 
energiförbrukning. 

Bakgrund 
Föreningarna Långfärdsskridsko Sundsvall, Selånger SK Bandy och 
Sundsvalls Skridskoklubb har påpekat behovet av en konstfrusen is-
bana i Sundsvall. En utredning förordar en ombyggnad och upprustning 
av befintlig isbana i Gärde istället för en nyanläggning vid Selånger 
idrottsplats. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 23 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 775 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-04 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2010-03-26 
• Finansutskottets protokoll 2009-04-28 § 589 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 24 
 

 
 
KS-2010-00226 
 

§ 982 Renhållningsordning för Sundsvalls kommun 
- förlängd giltighetstid 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för renhållningsordning med avfalls 

plan och lokala föreskrifter för Sundsvalls kommun t.o.m.  
2014-12-31. 

Bakgrund 
Alla kommuner ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning med 
avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Sundsvalls 
kommuns renhållningsordning är giltig t o m 2011-12-31, förvaltningen 
föreslår att giltighetstiden förlängs till 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 612 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-12 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 25 
 

 
 
KS-2010-00094 
 

§ 983 Revidering av reglemente för miljönämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nytt reglemente för miljönämnden enligt förslag 

daterat 2009-12-07. 

Bakgrund 
Nu gällande reglemente för miljönämnden fastställdes av kommunfull-
mäktige 2008-12-15. I reglementets § 7 anges att det ankommer på 
miljönämnden att ansvara för de uppgifter som enligt lag (2007:1455) 
om detaljhandel med nikotinläkemedel ankommer på kommunen. 
Denna lag har numera upphävts och ersatts med lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel. Behov föreligger därför att 
revidera miljönämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 770 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-30 
• Förslag på reglemente för miljönämnden 2009-12-07 
• Miljönämndens protokoll 2010-02-03 § 6 
• Miljökontorets skrivelse 2010-02-02 
• Miljönämndens reglemente 2008-12-15 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 26 
 

 
 
KS-2010-00257 
 

§ 984 Revidering av reglemente för stads-
byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden enligt 

förslag daterat 2010-03-17. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att nämndens reglemente ändras så att 
nämnden kan fastställa detaljplaner med s.k. förenklat planförfarande 
utan att som i dag kommunstyrelsen måste godkänna detta. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 771 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-04 
• Förslag på reglemente för stadsbyggnadsnämnden 2010-03-17 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-03-17 § 53 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-04 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 27 
 

 
 
KS-2010-00244 
 

§ 985 Ansökan om statligt stöd till energi-
effektivisering i kommuner och landsting 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om statligt stöd för energieffektivisering i kommunens 

egen verksamhet, 
  
att uppdra åt miljökontoret att ta fram ett förslag med innebörden 

att service- och tekniknämnden svarar för kommunens åtagande 
med strategi, genomförande och rapportering av energieffektivi-
seringsåtgärder. 

Bakgrund 
För åren 2010-2014 finns ett stöd till energieffektivisering att söka för 
kommuner och landsting. För Sundsvalls del är stödet på 345 tkr per år. 
För att få stödet ska kommunen göra en ansökan till Energimyndighet-
en. Kommunen ska också ta fram och fastställa en strategi för energi-
effektivisering och aktivt arbeta för att genomföra denna. Rapportering 
om hur stödet har använts ska göras varje år till Energimyndigheten. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-04-20 § 600 
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-30 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 28 
 

 
 
KS-2010-00292 
 

§ 986 Förvärv av fastigheten Korsta 7:60 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Korsta 7:60 av Michael Brandefjords 

dödsbo för 930 000 kronor, 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2010 

930 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra 
underlag för markpriset vid en eventuell exploatering. 

Bakgrund 
Ägaren till fastigheten Korsta 7:60 har vänt sig till mark- och exploater-
ingsavdelningen med önskemål om att kommunen förvärvar fastighet-
en, som fram till nyligen använts som bostad.  Fastigheten ligger  
inom det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen som 
antogs av kommunfullmäktige 2009-09-26.  
 
Till ärendet bifogas värdering utförd av Svenska Fastighetsvärdering, 
NAI/SVEFA. Marknadsvärdet har bedömts till 925 000 kronor och 
köpeskillingen är överenskommen till 930 000 kronor. 

Överläggning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-26 § 646 bl a att stadsbygg-
nadsnämnden fick i uppdrag att senast 2010-05-31 till kommunfull-
mäktige ta fram förslag till policy om hur kommunen ska agera vid 
inlösen av fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden har konstaterat att 
uppdragit missförståtts inom förvaltningen, varför förslaget inte är 
klart. Kommunstyrelsen uppmanar därför stadsbyggnadsnämnden att 
skyndsamt hantera frågan och så snart som möjligt överlämna ett 
förslag till kommunstyrelsen. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 29 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 782 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-05 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 79 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-24 med karta, värdering 

och köpeavtal 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 30 
 

 
 
KS-2010-00291 
 

§ 987 Detaljplan för Sidsjö f.d. sjukhusområde, 
Sidsjö 2:41 m.fl., samt upphävande av del av 
DP-228 (del av Södra Skogsparken, kv. 
Rosenstenen och del av Södermalm 1:2 
m.fl.), Sidsjö, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Sidsjö f.d. sjukhusområde, Sidsjö 2:41 m.fl. 
  
att upphäva föreslagen del av DP-228 (del av Södra Skogsparken, 

kv. Rosenstenen och del av Södermalm 1:2 m.fl.) enligt 
stadsbyggnadsnämndens förslag 2010-04-14. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta ny detaljplan 
för Sidsjö före detta sjukhusområde samt upphäva delar av nu gällande 
detaljplan, DP-228. Den nya planens syfte är att möjliggöra ny bostads-
bebyggelse och ändrad användning av befintlig bebyggelse med be-
aktande av bebyggelsens karaktär och sammanhang. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 613 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 83 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-24 
• Antagandehandling - Detaljplan för Sidsjö f.d. sjukhusområde 

Sidsjö 2:41 m.fl. samt upphävande av del av DP-228 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 31 
 

 
KS-2010-00338 
 

§ 988 Exploateringsavtal för Sidsjö f.d. sjukhus-
område, Sidsjö 2:41 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Sundsvalls 

kommun, kallad kommunen, och Sidsjö Fastigheter AB, kallad 
Markägaren, 

  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal, 
  
att godkänna upprättat markanvisningsavtal för Sundsvall Sidsjö 

2:41, 
  
att avsätta investeringsmedel för infrastrukturåtgärder i enlighet 

med föreslagen detaljplan och exploateringsavtal med 4 000 000 
kronor, 

  
att i arbetet med mål och resursplan 2011 beakta att medel för årlig 

skötsel, drift och underhåll av de allmänna platserna tillförts 
service- och tekniknämnden med 120 000 kronor. 

Bakgrund 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige antar detaljplan för 
Sidsjö f.d. sjukhusområde måste kommunfullmäktige även ta ställning 
till ett förslag till exploateringsavtal m.m. för området. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 614 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 84 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-25 
• Markanvisningsavtal med kartor 
• Exploateringsavtal med kartor 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 32 
 

 
 
 
KS-2010-00258 
 

§ 989 Strategi för utveckling av ny kunskap och 
kompetens inom fritidssektorn - MRP-
uppdrag nr 19 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens rapport, daterad oktober 

2009. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i Mål och resursplan 2009-2011 kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att arbeta fram en strategi för utveckling av 
ny kunskap och kompetens inom fritidssektorn (uppdrag nummer 19). 
 
En sådan strategi har nu tagits fram genom en utredning, som godkänts 
av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har även gett kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta enligt de åtgärder som 
föreslås i utredningen. Åtgärderna syftar till att öka kvaliteten i den 
öppna fritidsverksamheten, och inbegriper bland annat tydligare rikt-
linjer vid anställning av fritidsledare samt kvalitetsgranskning av 
fritidsgårdarna enligt Qualismodellen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 620 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-12 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-03-17 § 23 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2010-03-30 
• Strategi för utveckling av ny kunskap och kompetens inom 

fritidssektorn, MRP-uppdrag nr 19 KFN 2009 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 33 
 

 
KS-2010-00286 

§ 990 Kommuner och regioner i internationellt 
klimatarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte skriva under borgmästaravtalet, 
  
att miljönämnden genom Sveriges ekokommuner och Uthållig 

kommun bevakar större händelse nationellt och internationellt 
som kan motivera att Sundsvalls kommun ska ompröva sitt 
beslut. 

Bakgrund 
Syftet med att skriva under borgmästaravtalet är att visa omvärlden och 
utöva påtryckningar på andra som exempelvis vid COP 15 för att 
världens länder ska uppnå klimatmålen. Något sådant större möte eller 
aktivitet står inte för dörren, varför effekten av ett undertecknande av 
borgmästaravtal uteblir. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar att Sundsvalls kommun ska skriva under 
borgmästaravtalet. 
 
Peder Björk (S) yrkar på majoritetens vägnar bifall till 
samordningsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt samordningsutskottets förslag. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 621 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-14 § 663 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-05-31 34 
 

 
 
KS-2010-00272 
 

§ 991 Förbättrad medborgardialog 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta projektdirektivet för projektet Dialog och samverkan daterat 

2010-05-25 reviderat 2010-05-31, 
  
att anvisa ett anslag på 460 000 kr till kommunstyrelsen för arbetet 

med förbättrad medborgardialog, 
  
att anslaget finansieras med ianspråktagande av 460 000 kr ur 

kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuninvånare är inte nöjda med sina möjligheter att 
komma till tals med kommunens förtroendevalda. Det visar bland annat 
SCB:s medborgarundersökning. Därför föreslår koncernstaben på sam-
ordningsutskottets uppdrag ett projekt som ska ta fram ett fullständigt 
förslag till förbättrad medborgardialog. 
 
Förslaget ska om det visar sig lämpligt byggas runt en arbetsmodell 
som en grupp förtroendevalda och tjänstemän tagit fram tillsammans. 
Arbetsmodellen går ut på att samråda med intressenter före politiska 
beslut och återkoppla intressenternas synpunkter till de förtroendevalda 
i beslutsunderlagen. 
 
Projektet ska pröva arbetsmodellen på socialnämndens och kommun-
styrelsens utredningar under projekttiden fram till den sista december 
2011. 

Överläggning 
Kommunstyrelsen konstaterar att projektdirektiven endast bör ange 
vilket uppdrag/befattning medlemmarna i styrgruppen har, inte namnge 
personerna ifråga. Den s k ”ordförandegruppen” bör även den utgå. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-05-25 § 625 
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• Koncernstabens skrivelse 2010-05-05 
• Förslag till projektdirektiv ”Dialog och samråd” 
 
– – – – 
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KS-2010-00259 
 

§ 992 Redovisning av utredning om lämplig 
driftform för kommunens IT-verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet ska återremitteras till finansutskottet för en fördjupad 

diskussion, 
  
att ärendet till den kommande diskussionen kompletteras med de 

underliggande studierna och en beskrivning av kostnader för IT-
drift i kommuner som inte har den i egen regi. 

Bakgrund 
År 2005 beslutade kommunfullmäktige att omorganisera IT-verksam-
heten i Sundsvalls kommun. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att an-
svara för fortsatt utredning om lämplig driftsform för kommunens IT-
verksamhet. 
 
Genom en jämförande studie (benchmark) hösten 2009 har kostnads-
effektiviteten hos nuvarande driftform utvärderats. Studien visar att IT-
verksamheten i kommunen fungerar bra, och levererar tjänster med god 
kvalitet till ett jämförelsevis lågt pris. Mot bakgrund av detta bedömer 
koncernstaben att det saknas såväl verksamhetsmässiga som ekono-
miska incitament för att konkurrenspröva kommunens IT-verksamhet. 
 
Koncernstaben föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att nu-
varande driftform för kommunens IT-verksamhet ska kvarstå tills 
vidare. 

Överläggning 
Martin Johansson (S), med bifall av Lars Persson (FP), yrkar att ärendet 
ska återremitteras till finansutskottet för en fördjupad diskussion, samt 
att ärendet till den kommande diskussionen kompletteras med de under-
liggande studierna och en beskrivning av kostnader för IT-drift i 
kommuner som inte har den i egen regi. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, som också 
blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 784 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-03 
 
– – – – 
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KS-2010-00156 
 

§ 993 Ändring av regler för hantering av allmänna 
handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa regler för hantering av allmänna handlingar i 

Sundsvalls kommunkoncern enligt koncernstabens förslag  
2010-03-11, 

  
att upphäva tidigare fastställda regler för hantering av allmänna 

handlingar i Sundsvalls kommunkoncern. 

Bakgrund 
De regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun-
koncern som fastställdes 2008 behöver genomgå vissa redaktionella 
och sakliga förändringar. Det viktigaste ändringsförslaget gäller former 
för gallringsbeslut. Den föreslagna förändringen avser att förenkla be-
slutsfattandet och skapa en anpassning till kommunens processtruktur. 
Ett förslag till nya regler har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-04-20 § 603 
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-11 med bilagor: 

Bilaga 1 - Förslag 2010-03-11 till regler för hantering av allmänna 
handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 
Bilaga 2 - Förslag 2010-03-11 till regler för hantering av allmänna 
handlingar - anvisningar 

 
– – – – 
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KS-2010-00157 
 

§ 994 Ändring av delegation av arkivmyndighetens 
beslutanderätt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ny delegation av beslutanderätt som enligt 

arkivreglerna ankommer på arkivmyndigheten enligt förslag 
2010-03-11, 

  
att upphäva tidigare beslut om delegation av beslutanderätt som 

enligt arkivreglerna ankommer på arkivmyndigheten. 

Bakgrund 
Den delegation av beslutanderätt från kommunstyrelsen till arkivchefen 
som gällt sedan 1999 föreslås ersatt med en moderniserad delegation 
som är anpassad till de nya styrdokument för dokument- och arkivhan-
teringen som fastställdes år 2008. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-04-20 § 604 
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-11 med bilaga: 

Bilaga - Förslag 2010-03-11 till delegation av kommunstyrelsens 
och arkivmyndighetens beslutanderätt enligt regler för hantering av 
allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 

 
– – – – 
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§ 995 Verksamhetsanslag för Åkroken Science 
Park AB för perioden 2011-2014 - ändring av 
tidigare beslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva sitt beslut 2010-03-15 § 894, 
  
att avsikten är att under perioden 2011-2014 anslå 4 600 tkr per år 

till verksamheter som bedrivs inom Åkroken Science Park, 
  
att uppdra till Åkroken Science Park att senast 2010-11-15 åter-

komma med detaljerade förslag avseende inriktning på och plan 
för finansiering av ett innovationssystem i världsklass, 

  
att uppdra till Åkroken Science Park att senast 2010-11-15 åter-

komma med detaljerade mål och indikatorer för innovations-
system respektive inkubatorsverksamheten, 

  
att Åkroken Science Park senast 2010-12-31 redovisar innova-

tionssystemets samverkansstruktur, inklusive finansierings-
åtaganden, och därmed grad av engagemang i utveckling av 
innovationssystem baserat på cleantech och ”Skogen som 
resurs”, 

  
att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 

marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-15 § 894 om verksamhetsanslag 
för Åkroken Science Park. Det har visat sig att de datum som angavs i 
beslutet byggde på felaktigt underlag, varför det föreslås att beslutet 
upphävs och ersätts av ett nytt. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 786 
• Koncernstabens skrivelser 2010-05-03 och 2010-02-03 
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• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 894 
 
– – – – 
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KS-2010-00331 
 

§ 996 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till koncernstaben för en fördjupad 

diskussion med Västernorrlands läns landsting angående 
effektivitetsmålen. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun Sundsvalls kommun äger 40 % av Scenkonst 
Västernorrland AB, resterande 60 % ägs av Västernorrlands län 
landsting. Bolaget kommer att hålla en extra bolagsstämma för att 
fastställa ägardirektiv, inför detta har ett förslag till ägardirektiv 
utarbetats av företrädare för landstinget och kommunen. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras ärendet till 
koncernstaben för en fördjupad diskussion med Västernorrlands läns 
landsting angående effektivitetsmålen. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 788 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-09 
• Förslag på ägardirektiv 2010-05-07 
• Ägardirektiv 2008-11-24 
 
– – – – 
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KS 685/09  370 
 

§ 997 Investering i vindkraft 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka Sundsvalls Energi AB:s plan om investeringsram på 

maximalt 120 miljoner kronor för tre vindkraftverk i överens-
stämmelse med skrivelse 2010-04-19, 

  
att överlåta beslut om vindkraftsinvesteringen till kommunstyrelsen 

under förutsättningar att investeringskalkylen visar att investe-
ringen är lönsam, 

  
att ovanstående delegation är giltig till och med 2012-02-28. 

Bakgrund 
Stadsbacken AB har tidigare till kommunfullmäktige överlämnat ett 
förslag till inriktningsbeslut angående vindkraftsutbyggnad, initierat av 
Sundsvall Energi AB. Enligt förslaget skulle även Sundsvall Elnät AB 
delta i utbyggnaden, något som föranledde kommunstyrelsen att 
återremittera ärendet för kompletterande utredning. Sundsvall Elnät AB 
meddelat att bolaget inte avser att delta i projektet. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till finansutskottets förslag, samt att 
det till förslaget ska fogas följande att-sats ”att satsningen avgränsas till 
Jämtlands och Västernorrlands län”. 
 
Magnus Sjödin (M), Lars Persson (FP) och Hans Brynielsson (KD) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
behandling av detsamma. 
 
Martin Johansson (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Peder Björk (S) yrkar avslag på Reinhold Hellgrens tilläggsattsats. 
 
Ordföranden ställer först proposition på finansutskottets förslag, och 
finner att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Därefter ställer han 
proposition på Reinhold Hellgrens yrkande om tilläggsattsats, och 
finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma. 
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Reservation 
Reinhold Hellgren (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-05-18 § 789 
• Koncernstabens skrivelser 2010-05-06 och 2009-10-29 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-11 § 852 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2010-04-21 § 184 
• Sundsvall Energi AB:s skrivelser 2010-04-19 och 2009-09-10 
• Sundsvall Elnät AB:s skrivelse 2010-03-12 
• Sundsvall Elnät AB:s protokoll 2010-01-27 
 
– – – – 
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KS-2010-00355 
 

§ 998 Dokumentplan för koncernstaben 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa dokumentplan för koncernstaben enligt förslag daterat 

2010-05-18, 
  
att upphäva tidigare dokumentplan för koncernstaben och 

kommunstyrelsekontoret. 

Bakgrund 
Varje kommunal förvaltning ska ha en dokumentplan. Nu gällande 
dokumentplan är inte anpassad till den organisation som infördes  
2009-07-01, varför ett förslag till dokumentplan för koncernstaben har 
tagits fram.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottet 2010-05-31 § 794 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-20 
• Dokumentplan för koncernstaben 2010-05-18 

 
– – – – 
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KS 167/09  029 
 

§ 999 Val av representanter till jury för priserna 
serviceutveckling respektive arbetsmiljö 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till kommunstyrelsens representanter i juryn för priserna 

serviceutveckling respektive arbetsmiljö utse Bodil Hansson, 
Mogatan 61 B, 854 60 Sundsvall, och Erland Solander, 
Skölevägen 78, 864 91 Matfors. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 § 561 att instifta två pris för 
serviceutveckling respektive arbetsmiljö i kommunen, pristagare utses 
av en jury med bl a representanter från kommunstyrelsen.  

Överläggning 
Leif Nilsson (S) nominerar Bodil Hansson (S). 
 
Magnus Sjödin (M) nominerar Erland Solander (M). 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-04-27 § 561 
 
– – – – 
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KS 76/10  030 
 

§ 1000 Motion (MP) om att underlätta för byte av 
jobb 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens första att-sats, 
  
att avslå motionens andra och tredje att-sats. 

Bakgrund 
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen som arbetsgivare 
ska underlätta för de anställda som vill genomföra arbetsplatsbyte, att 
ett regelverk för detta tas fram samt att utvidga systemet för att omfatta 
en större krets av arbetsgivare. 

Överläggning 
Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
 
Erland Solander (M) yrkar att motionens första att-sats ska anses 
besvara, samt bifall till samordningsutskottets förslag avseende 
motionens andra och tredje att-sats. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena avseende motionens första 
att-sats, och finner att kommunstyrelsen bifallit samordningsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-04-20 § 602 
• Koncernstabens skrivelse 2010-03-03 
• Motion (MP) om att underlätta byte av jobb, daterad 2010-01-25, 

samt bilaga 
 
– – – – 
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KS 863/09  030 
 

§ 1001 Motion (S), (V), (MP), (C), (FP) och (KD) - Så 
får vi jämställda bolagsstyrelser i 
kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppmana partierna att beakta jämställdhet i samband med 

nomineringar till val av representanter i bolagsstyrelser, 
  
att att anse motionen besvarad, 
  
att ställa sig bakom riktlinjerna 1 – 3 i den besvarade motionen. 

Bakgrund 
En motion har inkommit från (S), (V), (MP), (FP), (C) och (KD) om 
hur Sundsvalls kommun kan uppnå jämställda bolagsstyrelser. Kon-
cernstaben föreslår att motionen anses besvarad i och med att riktlinjer 
om jämställdhet införs vid kommande revidering av ägardirektiv för 
kommunala bolag. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V), med bifall av Reinhold Hellgren (C), yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige uppmana partierna 
att beakta jämställdhet i samband med nomineringar till val av 
representanter i bolagsstyrelser, att anse motionen besvarad, och att 
kommunstyrelsen för egen del föreslår kommunfullmäktige besluta att 
ställa sig bakom riktlinjerna 1 – 3 i den besvarade motionen.  
 
Magnus Sjödin (M), med bifall av Hans Brynielsson (KD), yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige uppdra till 
kommunstyrelsen att vid kommande revidering av ägardirektiven för 
kommunala bolag införa riktlinjer om jämställdhet, att uppmana 
partierna att beakta jämställdhet i samband med nomineringar till val 
och fyllnadsval, och att motionen med detta anses besvarad. 
 
Lars Persson (FP) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges behandling av detsamma. 
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Ordförande ställer proposition på Kim G Ottossons yrkande kontra 
Magnus Sjödins yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Kim G Ottossons yrkande. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Erland Solander (M), Eva Lohman (M) och Habib 
Effati (M) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-04-20 § 605 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-01 
• Motion (S), (V), (MP), (C) och (KD) - Så får vi jämställda 

bolagsstyrelser i kommunen, daterad 2009-12-14 
 
– – – – 
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§ 1002 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
KS-2010-00010 
 
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av kommun-

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 18 och 31 maj 2010; samt 
 
Samordningsutskottet den 20 april och 25 maj 2010. 

 
KS-2010-00012 
 
att till sina handlingar lägga 50 st beslut om pension som fattats 

under perioden 12 april – 25 maj 2010, nr 58 – 108, med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
KS-2010-00013 
 
att lägga ett beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning som 

fattats den 26 april 2010: 

• G4 Cash Solution AB, Norra Järnvägsgatan 24 i 
Sundsvall (KS-2010-00247) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt, till sina handlingar. 

 
KS-2010-00369 
 
att lägga miljökontorets beslut om ekonomiskt bidrag till 

informationsinsatser under projektet ”Säkrare sommar 2008” 
som fattats den 21 oktober 2009 till sina handlingar. 

 
KS-2010-00117 
 

att lägga miljökontorets yttrande rörande utställningsförslag till 
tematiskt tillägg för vindkraft i Nordanstigs kommun som 
fattats den 14 april 2010 till sina handlingar. 
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KS-2010-00028 
 
att lägga koncernstabens yttrande angående ansökningar om bidrag 

ur bygdeavgiftsmedel från Ljungan och Indalsälven i Sund-
svalls kommun som fattats den 28 april 2010 till sina hand-
lingar. 

 
KS-2010-00335 
 
att lägga miljökontorets beslut om ekonomiskt bidrag för frisk-

vårdsprojektet ”Hitta Ut” som fattats den 24 mars 2010 till sina 
handlingar. 

 
– – – – 
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§ 1003 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 

• Presidiekonferensens protokoll den 23 april 2010 
 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 31 mars 2010 § 56 

om ”Yttrande över revisionsrapport Granskning av individuella 
utvecklingsplaner i Sundsvalls gymnasium” 
(BUN-2009-00069) 

 
• Socialnämndens protokoll den 24 februari 2010 § 24 om 

”Uppföljning av 2005 års granskning av intern kontroll av 
verksamheten” (SN-2009-00139) 

 
• Service- och tekniknämnden den 25 mars 2010 § 22 om 

”Ekologiskt producerade livsmedel – ändring av mål” (STN-2010-
00071) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings hemsida: 

http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionen har emottagit socialnämndens svar på 

revisionsrapporten ”Placering av barn och ungdomar vid hem för 
vård och boenden”. Revisionen önskar ett förtydligande beträffande 
med vilken prioritet socialnämnden har för rutiner för att 
kontrollera de behandlingshem som används för barn och 
ungdomar. (KS-2010-00275) 

• Revisionen begär synpunkter av Socialnämnden på 
revisionsrapporten om genomförd granskning av missbrukarvården 
(KS-2010-00280) 
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• Revisionsrapport - granskning av kommunstyrelsens uppföljning av 
investeringsutgifterna i Himlabadet (KS-2010-00350) 

 
– – – – 
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