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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00-17.00 
Kl. 15.05-15.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2011-04-04 

  

  

Underskrifter Rodney Engström Christel Öhgren 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Hans Brynielsson Annicka Burman 
 Justerare §§ 94-104, 106-115, 117-145 Justerare §§ 94-104, 106-111, 113-127,

129-130, 132-145 

  

  

 Mathias Rex Sven Nordlund 
 Justerare §§ 105, 116 Justerare §§ 105, 112, 128, 131 

 
Protokollet omfattar §§ 94 - 145 
Det noteras att ärende 1 ”Information från kommundirektören” ersätts 
med ”Information om Sundsvall som friluftskommun”. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-03-28 2011-04-04 2011-04-04 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2011-04-29 2011-04-04 - 2011-04-26 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 

Att jämte ordföranden Rodney Engström eller 1:e vice ordföranden 
Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden Angel Villaverde justera 
dagens protokoll utses Hans Brynielsson med Mathias Rex som ersättare 
och Annicka Burman med Sven Nordlund som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00360 
 

§ 94 Information om Sundsvall som friluftskommun 
 
Den 12 februari 2010 utsågs Sundsvall till Sveriges friluftskommun 2010. 
Bakom utmärkelsen står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening, Svenskt Frilufts-
liv och Ekoturismföreningen. De vill genom utnämningen stimulera och 
uppmuntra kommunernas arbete med naturturism och friluftsliv.  
 
Ulla Näsman, direktör för Kultur & Fritid och Reinhold Hellgren, kultur- 
och fritidsnämndens ordförande, informerar om hur Sundsvalls kommun 
arbetar för att vara en bra friluftskommun.  
 

– – – – 
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KS-2011-00028 
 

§ 95 Allmänhetens frågestund 
Ordföranden meddelar att det finns sex frågor från allmänheten att besvara 
vid dagens sammanträde.  
 
• Ingvar Jacobsson frågar vad fullmäktige kan göra för att EU inte ska 

lägga sig i om Sveriges ska få tillverka surströmming? 
Rodney Engström (M), kommunfullmäktiges ordförande, svarar att det 
inte är en kommunal fråga. Men han refererar till en artikel i Sundsvalls 
Tidning, som var införd den 25 mars 2011, för ytterligare information om 
ämnet. 
 
• Ingvar Jacobsson frågar om inte fullmäktige kan påverka sina 

ledamöter att lämna blod till blodbanken, som ofta har brist på blod. 
Rodney Engström (M), kommunfullmäktiges ordförande, svarar att det 
inte är en kommunal fråga men att alla ledamöter nu fått informationen.  
 
• Sara Johansson frågar om det blir en ny bro i Bergsåker? Detta var ett 

löfte i valrörelsen. 
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att 
projektet med en ny bro är igångsatt och stadsbyggnadsnämnden kommer 
att informeras om arbetet vid sitt nästa sammanträde. 
 
• Jens Klaminder frågar varför skjuthallen i Tingsta äldreboende ska 

läggas ner och om det är möjligt för Njurunda sportskytteklubb att ta 
över driften av lokalen. 

Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att skjutbanan i 
huset måste rivas eftersom taket i lokalen inte är säkert. Hon hänvisar till 
kultur- och fritidsförvaltningen angående frågan om ersättningslokaler. 
 
• Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2011 ställde 

Bengt Persson ett antal frågor om boende för utsatta och bostadslösa. 
Ytterligare detaljerade svar utlovades till sammanträdet den 28 mars 
2011. 

Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att boendet på 
Stampuddsvägen låg i ett industriområde som inte var lämpligt för 
bostäder. Hon säger vidare att kommunen har andra boenden för utsatta 
och bostadslösa och att kommunen hjälper alla som har behov av det. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 5 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
• Paul Eriksson frågar efter en skälig kostnad för brandskydds-

kontroller? 
Habib Effati (M), Medelpads Räddningstjänstförbunds ordförande, svarar 
att brandskydd innefattar myndighetsutövning och att solidaritetsprincipen 
gör att priset jämnas ut för att alla, oavsett var man bor eller vilken typ av 
panna man har, ska betala lika. Indexregleringen av avgifterna följer 
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.  
 
– – – – 
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KS-2011-00022 
 

§ 96 Tema: Ungdomars situation – Projekt 
Framtidsentreprenör 

 
Till dagens sammanträde är representanter från förvaltningen för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) inbjudna för att 
informera om Projekt Framtidsentreprenör. 
 
Ronny Rönnbäck, avdelningschef inleder dagens tema. Därefter berättar 
Ulla Gredemyr, utvecklingsledare, och Pernilla Krasser, processledare, om 
arbetet med projektet. Rune Nilsson, förvaltningens direktör, avslutar med 
att informera om FAVI:s övriga verksamheter. 
 
Därefter ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor. 
 
– – – – 
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KS-2011-00021 
 

§ 97 Korta frågor - korta svar 
 
• Roland Grafström (S) refererar till svaren på frågor om stöd till Folkets 

Hus föreningarna som ställts vid kommunfullmäktiges tidigare 
sammanträden. Hans Brynielsson (KD) svarade då att Alliansen inte 
tänkte ändra stödet. 

Hans Brynielsson (KD), socialnämndens vice ordförande, svarar att 
planeringsförutsättningarna för mål och resursplanen inte innehöll något 
om detta, ingen förändring för bidrag till föreningslokaler var planerad. 
Efter det har det gjorts en översyn av kommunens samlade stöd till 
föreningar, vilket medfört att kultur- och fritidsnämnden numera ansvarar 
för allt stöd till föreningarna. Då Hans Brynielsson inte deltagit i det 
arbetet hänvisar han från och med nu alla frågor i ämnet till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Reinhold Hellgren (C). 
 
• Ann-Charlott Evrung (S) frågar vad Mats Mehlin (C) tycker om det 

minskade stödet till Folkets Hus föreningarna? I synnerhet stödet till 
Häreborg i Indal? 

Mats Mehlin (C) svarar att samma villkor måste gälla för alla samlings-
lokaler. Utredningen som har gjorts har resulterat i att det blir lika för alla. 
 
• Christina Nordenö (S) frågar vilka olika alternativ kommunen har för 

bostadslösa? 
Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, berättar vilka olika 
alternativ som finns. 
 
• Kim G Ottosson (V) menar att stödet till Folkets Hus föreningarna och 

övrigt stöd är två olika saker. Hur ställer ni de sakerna i förhållande till 
varandra? 

Reinhold Hellgren (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarar att 
den nya bidragsbyrån har tre olika former av bidrag att arbeta med, 
grundbidrag, stimulansbidrag och verksamhetsbidrag. I grundbidraget 
återfinns det som tidigare kallades för driftsbidrag. Kim G Ottosson (V) är 
ändå inte tillfreds med svaret och kommunfullmäktiges ordföranden 
rekommenderar henne att ställa en interpellation.  
 
– – – – 
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KS-2011-00082 
 

§ 98 Frågor till nämndsordföranden 
 
• Tommy Eriksson (S) frågar varför det inte förts en dialog och gjorts en 

konsekvensanalys innan beslut om förändringen i stödet till Folket Hus 
rörelsen gjordes? 

Reinhold Hellgren (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarar att 
det finns ett sparbeting från tidigare majoritet som måste genomföras. 
Dessutom finns det tvivel om bidraget till Folkets Hus och Park är 
förenligt med kommunallagen. Kommunen behöver ett rättvisare system 
för stöd till föreningar. 
• Tommy Eriksson (S) gör ett förtydligande om att det inte är Folkets 

Hus som får pengarna, det är parken som får stöd för sin verksamhet. 
 
• João Pinheiro (S) frågar hur Hans Forsberg (C) vill utveckla 

verksamheten med svenska för invandrare (SFI)?  
Hans Forsberg (C), ordförande för nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, svarar att han inte är nöjd med det 
resultat som visas, men att tiden som gått sedan majoritetsbytet är för kort 
för att några ändringar ska ha hunnit genomföras. 
 
• Roland Grafström (S) frågar varför önskan från föreningarna om 

samråd inför beslut om ändrat stöd till Folkets Hus föreningarna inte 
tillgodosetts? 

Reinhold Hellgren (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande, menar att 
det som varit har varit och att föreningarna nu måste tänka nytt och ställa 
om för framtiden. 
 
– – – – 
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§ 99 Inkomna motioner 
 
Inga motioner lämnas in vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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KS-2011-00331 
 

§ 100 Inkomna interpellationer 
 
En interpellation har lämnats in till sammanträdet. 
 
• Interpellation om energieffektiviseringar i kommunala fastigheter 
 
Ställd av Bodil Hansson (S) till Sverker Ottosson (MP), ordförande för 
kommunstyrelsen infrastruktur- och serviceutskott. Kommunfullmäktige 
tillåter att interpellationen ställs. 
 
Sverker Ottosson (MP) återkommer med svar vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2 maj 2011. 
 
– – – – 
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KS-2011-00248 
 

§ 101 Interpellation angående meddelarfrihet och 
meddelarskydd 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde João Pinheiro (S) den 
28 februari 2011 en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ord-
förande Anneli Luthman (FP) angående meddelarfrihet och meddelar-
skydd. 
 
Eftersom Annelie Luthman inte deltar vid dagens sammanträde hänskjuts 
interpellationen till kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2011. 

Underlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28 § 79 
• Interpellation angående meddelarfrihet och meddelarskydd, daterad 

2011-02-28 
• Annelie Luthmans (FP) svar på João Pinheiros (S) interpellation 

 
– – – – 
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KS-2011-00249 
 

§ 102 Interpellation angående kommunens insatser 
för att ge ungdomar möjlighet till sommarjobb 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Niklas Säwén (S) den 
28 februari 2011 en interpellation till nämnden för arbetsmarknad, vuxen-
utbildning och integrations ordförande Hans Forsberg (C) angående 
kommunens insatser för att ge ungdomar möjlighet till sommarjobb. 
 
Hans Forsberg (C) och Niklas Säwén (S) debatterar interpellationen. 
 
Därefter följer en allmän debatt i ämnet. 

Underlag 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28 § 79 
• Interpellation angående kommunens insatser för att ge ungdomar 

möjlighet till sommarjobb, daterad 2011-02-28 
• Hans Forsbergs (C) svar på Niklas Säwéns (S) interpellation, daterat 

2011-03-14 
 
– – – – 
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KS-2011-00013 
 

§ 103 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ny ersättare i socialnämnden efter Camilla Edvall (S) för 

återstående del av valperioden utse Britt-Marie Ståhl-Olsson (S), 
Åsen 153, 860 41 Liden, 

  
att förslag till ny ledamot i valnämnden efter Linda Asplund (S) för 

mandatperioden 2010-2014 lämnas senare, 
  
att till ny ledamot i miljönämnden efter Linda Asplund (S) för för 

återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren Soili 
Sollén (S), Fridhemsgatan 33 A, 854 60 Sundsvall, 

  
att till ny ersättare i miljönämnden efter Soili Sollén (S) för återstående 

del av valperioden utse Maha Alhaddad (S), Jacobséns väg 14, 856 
34 Sundsvall, 

  
att bifalla Olof Erikssons (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

miljönämnden, 
  
att till ny ledamot i miljönämnden efter Olof Eriksson (S) för 

återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren Nils 
Dahlström (S), Bällstavägen 15, 864 32 Matfors, 

  
att till ny ersättare i miljönämnden efter Nils Dahlström (S) för 

återstående del av valperioden utse Jan-Olof Bredberg (S), Midälva-
vägen 44, 853 53 Sundsvall, 

  
att uppdra till kommunrevisionen att lämna stämmoombuden förslag på 

revisorer som ska väljas vid ordinarie bolagsstämmor 2011 i de hel-
ägda kommunala bolagen för tiden från ordinarie bolagsstämma 
2011 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2012, 

  
att uppdra till kommunrevisionen att lämna förslag till fördelning av 

revisionsuppdrag i kommunalförbund och donationsstiftelser som 
det ankommer på kommunfullmäktige att utse revisorer till, 
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att 

 
bifalla Claes Stockhaus (V) avsägelse av uppdraget som represen-
tant för stämmor i AB Stuvaren i Sundsvall, 

  
att bifalla MariAnne Anderssons (MP) avsägelse av uppdraget som 

representantersättare för stämmor i AB Stuvaren i Sundsvall, 
  
att till ny representant för stämmor i AB Stuvaren i Sundsvall efter 

Claes Stockhaus (V) utse Lena Österlund (S), Lunnängevägen 24, 
855 90 Sundsvall, 

  
att till ny representantersättare för stämmor i AB Stuvaren i Sundsvall 

efter MariAnne Andersson (MP) utse Magnus Sjödin (M), Hovid 
145, 865 91 Alnö, 

  
att bifalla Anders Hedenius (S) avsägelse av uppdraget som vice 

ordförande i styrelsen för Korsta Oljelager AB. Anders Hedenius 
kvarstår dock som ledamot, 

  
att till ny vice ordförande i styrelsen för Korsta Oljelager AB efter 

Anders Hedenius (S) för mandatperioden 2011-2015 utse nuvarande 
ledamoten Bengt-Göran Persson (M), Nya Hamngatan 10, 852 29 
Sundsvall, 

  
att notera att avseende partiföreträdarna för Folkpartiet Liberalerna 

tjänstgör dessa fr.o.m. 2011-04-01 enligt följande: 
Maria Lilja 15 % av en heltid 
Stefan Falk 20 % av en heltid 

  
att utse nedan angivna personer i kommunala nämnder med mera: 

 

Krisledningsnämnden (8 led +8 ers) 2011-01-01 - 2014-12-31 
Ersättare 
Vakant 

Huvudmän Attmars Sparbank (12 led) 2011 fram till ordinarie 
stämma 2014 
Ledamöter 
Vakant 
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Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) (24 ombud + 24 
ers) 2011-01-01 - 2014-12-31 
Ombud 
Vakant 
Vakant 
 
Ersättare 
Vakant 
Vakant 
Vakant 

Bakgrund 
Camilla Edvall (S) befriades av kommunfullmäktige 2011-01-31 § 56 
från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Linda Asplund (S) befriades av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 81 
från uppdraget som ledamot i miljönämnden och valnämnden. 
 
Olof Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljönämnden. 
 
Claes Stockhaus (V) har avsagt sig uppdraget som representant för 
stämmor i AB Stuvaren i Sundsvall. 
 
MariAnne Andersson (MP) har avsagt sig uppdraget som representant-
ersättare för stämmor i AB Stuvaren i Sundsvall. 
 
Anders Hedenius (S) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande för 
styrelsen Korsta Oljelager AB, men kvarstår som ledamot där. 
 
Folkpartiet Liberalerna har inkommit med anmälan beträffande ändrade 
arbetsförhållanden för partiföreträdare. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-20, 2011-01-31 och  
2011-02-28 valdes ledamöter och ersättare till kommunala nämnder med 
mera. Nomineringar saknades avseende vissa uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Koncernstabens skrivelse 2011-03-16, reviderad 2011-03-28 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 16 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00285 
 

§ 104 Kommunrevisorernas berättelse angående 
verksamheten år 2010 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat 2010 års 
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats dels revisorernas redo-
görelse för år 2010, dels granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 
i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå Räddningstjänst-
förbund. 

Överläggning 
Mikael Gäfvert, kommunrevisionens avgående ordförande, föredrar om 
kommunrevisionens uppgifter. Därefter belyser Tommy Eriksson, 
auktoriserad revisor KPMG delar av verksamheten samt statistikuppgifter. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 17 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00315 
 

§ 105 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja kommunstyrelsens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för år 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), 
Kim G Ottosson (V), Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M), Habib Effati 
(M), Lars Persson (FP), Hans Brynielsson (KD), Tommy Eriksson (S), 
Christina Nordenö (S), Åsa Ulander (S), Claes Stockhaus (V), Annicka 
Burman (V), Mari Anne Andersson (MP), Erland Solander (M), Sara 
Andersson (M), Per Magnus Forsberg (M) och Mats Mehlin (C) anmäler 
jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 18 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00316 
 

§ 106 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja överförmyndarnämnd-

ens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Elisabeth Unander (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 19 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00317 
 

§ 107 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
förtroendenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja förtroendenämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Elisabeth Unander (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 20 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00318 
 

§ 108 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja valnämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Mats Mehlin (C) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 21 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00319 
 

§ 109 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja stadsbyggnadsnämnd-

ens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Leif Nilsson (S), Erland Solander (M), Per-Magnus Forsberg (M), Leif 
Carlsson (FP), Stefan Broman (S), Hans Zetterkvist (V) och Jörgen 
Tjernell (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 22 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00320 
 

§ 110 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
lantmäterinämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja lantmäterinämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Leif Nilsson (S), Bodil Hansson (S), Erland Solander (M) och Leif 
Carlsson (FP) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 23 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00321 
 

§ 111 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja miljönämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Jan-Olov Lampinen (S), Margareta Engström (M) och David Svensson 
(M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 24 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00322 
 

§ 112 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja socialnämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Börje Bergström (S), Jonas Väst (S), Marie Sjöbom-Olsson (S), Annicka 
Burman (V), Linnea Kjellman (C) och Hans Forsberg (C) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 25 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00323 
 

§ 113 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja barn- och utbildnings-

nämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Mathias Rex (MP), Else Ammor (M), Ann-Charlotte Evrung (S), Hans 
Zetterkvist (V), Sture Norlin (MP), Alexandra Westman (M) och Stefan 
Falk (FP) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 26 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00324 
 

§ 114 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja kultur- och 

fritidsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Tommy Eriksson (S), Kim G Ottosson (V), Diana Kapitanska (S), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Sara Andersson (M) och Maria Lilja (FP) 
anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 27 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00325 
 

§ 115 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ledamöter och 
ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Håkan Byberg (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Christina Nordenö (S), João 
Pinheiro (S), Habib Effati (M) och Bertil Swenson (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 28 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00326 
 

§ 116 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja krisledningsnämndens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
MariAnne Andersson (MP), Peder Björk (S), Hans Brynielsson (KD), 
Habib Effati (M), Bodil Hansson (S), Anders Hedenius (S), Mats Mehlin 
(C), Kim G Ottosson (V), Lars Persson (FP), João Pinheiro (S), Magnus 
Sjödin (M) och Claes Stockhaus (V) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 29 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00327 
 

§ 117 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja Sundsvall-Timrå 

Räddningstjänstförbunds direktion ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 15 mars 2011. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2010 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna. 

Jäv 
Håkan Byberg (S), Bodil Hansson (S) och Claes Stockhaus (V) anmäler 
jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2010 med bilagor, 2011-03-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 30 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00179 
 

§ 118 Överföring av nämndernas resultat 2010 samt 
investeringsanslag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa resultatöverföring från 2010 enligt koncernstabens 

förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag enligt 
Synnerliga skäl. 

Bakgrund 
Överföring av nämndernas resultat behandlas fr.o.m. år 2008 i en egen 
process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag inom in-
vesteringsbudgeten överförs i denna process. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 136 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-21 inklusive bilagor 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 31 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00087 
 

§ 119 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls 
kommunkoncern 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för 2010. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2010 för 
kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 59,5 mkr 
för kommunen och till 88,5 mkr i den sammanställda redovisningen. 
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens 
ekonomi är i balans. Kommunen uppnår dock inte alla målen för god 
ekonomisk hushållning. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) och Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyr-
elsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 135 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-17 
• Sundsvalls kommun årsredovisning 2010, separat bilaga 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 32 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00181 
 

§ 120 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Kjell B Andersson (S), Anders Hedenius (S) och Mikael Gäfvert (M) 
anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 139 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 33 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00182 
 

§ 121 Årsredovisning 2010 för Fokusera Utveckling 
Sundsvall AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Fokusera Utveckling 

Sundsvall AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Fokusera Utveckling Sundsvall AB har överlämnat årsredo-
visning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfull-
fullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och 
revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv  
till stämmoombudet. 

Jäv 
Kjell B Andersson (S) och Anders Hedenius (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 140 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 34 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00183 
 

§ 122 Årsredovisning 2010 för Reko Sundsvall AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Reko Sundsvall AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2010  
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Kjell B Andersson (S), Anders Hedenius (S) och Mikael Gäfvert (M) 
anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 141 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 35 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00184 
 

§ 123 Årsredovisning 2010 för Mitthem AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer revisorns 

förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning  
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Tom Emanuelz (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 142 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 36 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00185 
 

§ 124 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Parkera AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Parkera AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Parkera AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
João Pinheiro (S) och Else Ammor (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 143 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
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KS-2011-00186 
 

§ 125 Årsredovisning 2010 för AB Stuvaren i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i AB Stuvaren i Sundsvall 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i AB Stuvaren i Sundsvall har överlämnat årsredovisning för 
2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
João Pinheiro (S) och Else Ammor (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 144 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00187 
 

§ 126 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Kommuns 

Industrifastighetsutveckling AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB har 
överlämnat årsredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att 
kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen 
och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv 
till stämmoombudet. 

Jäv 
João Pinheiro (S) och Else Ammor (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 145 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-03-28 39 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00188 
 

§ 127 Årsredovisning 2010 för Stadsbacken AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Mikael Gäfvert (M), Lars Persson (FP), Magnus Sjödin (M) och Claes 
Stockhaus (V) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 146 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00189 
 

§ 128 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Oljehamn 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Oljehamn AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedöm-
ning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Cathrine Edström (S), Per-Magnus Forsberg (M) och Annicka Burman 
(V) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 147 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00190 
 

§ 129 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Vatten AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Arne Engholm (FP) och Mikael Gäfvert (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 148 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00191 
 

§ 130 Årsredovisning 2010 för MittSverige Vatten AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB följer 

revisorns förslag och röstar för att 
- fastställa resultat- och balansräkning 
- behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Arne Engholm (FP) och Mikael Gäfvert (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 149 
• Koncernstaben 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00192 
 

§ 131 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Hamn AB följer 

revisorns förslag och röstar för att 
- fastställa resultat- och balansräkning 
- behandla resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Cathrine Edström (S), Per-Magnus Forsberg (M) och Annicka Burman 
(V) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 150 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00193 
 

§ 132 Årsredovisning 2010 för ServaNet AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer revisorns 

förslag och röstar för att 
- fastställa resultat- och balansräkning 
- behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Kjell B Andersson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 151 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00194 
 

§ 133 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Elnät AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Kjell B Andersson (S), Roland Grafström (S) och Mikael Gäfvert (M) 
anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 152 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00196 
 

§ 134 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Arena AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Arena AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Arena AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Diana Kapitanska (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 153 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00197 
 

§ 135 Årsredovisning 2010 för Efokus AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Efokus AB följer revisorns 

förslag och röstar för att 
- fastställa resultat- och balansräkning 
- behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Efokus AB har överlämnat årsredovisning för 2010 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och 
med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 154 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00241 
 

§ 136 Årsredovisning 2010 för Sundsvall 
Logistikpark AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

samt  
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009-09-28—2010-12-31. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning för 
2009-09-28—2010-12-31 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommun-
fullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och 
revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 

Jäv 
Peder Björk (S), Cathrine Edström (S), Mikael Gäfvert (M) och Erland 
Solander (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 155 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
 
– – – – 
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KS-2010-00804 
 

§ 137 Försäljning av del av fastigheten Alnö Öde 
1:121 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att sälja del av fastigheten Alnö 

Öde 1:121 för en köpeskilling om 1,0 mkr till Mitthem AB, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
tillhörande exploateringsavtal och att detaljplan har vunnit laga 
kraft. 

Bakgrund 
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunen säljer del av fastig-
heten Alnö Öde 1:121 för en köpeskilling om 1,0 mkr till Mitthem AB. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 157 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-16 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-12-21 § 91 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2011-12-23 inkl. bilagor 
 
– – – – 
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KS-2011-00132 
 

§ 138 Exploateringsavtal Alnö Öde 1:121 m.fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan 

kommunen och Mitthem AB, 
  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal enligt ovan, samt 
  
att kommunens investeringsutgift för exploateringen 2,7 mkr 

finansieras dels med exploateringsbidrag på 1,8 mkr och dels 
genom ianspråktagande av 0,9 mkr från stadsbyggnadsnämndens 
sk. generalplanepott i investeringsbudget 2011. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal med 
Mitthem AB avseende exploatering av fastigheten Alnö Öde 1:121 (del 
av). Området ska exploateras med ett flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 158 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-16 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-02-16 § 44 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-02-03 
• Förslag till exploateringsavtal inkl. kartbilagor 
 
– – – – 
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KS-2010-00611 
 

§ 139 Affärsplan 2010 med plan för 2011-2012 för 
Stadsbacken AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna, 
  
att MRP-uppdrag KS 8 – Stadsbacken AB därmed är slutligt 

avrapporterat. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2010-03-29 § 735 beslutat att i enlighet med 
bolagsspecifika ägardirektiv samt utdelningspolicy uppdra åt Stadsbacken 
AB att sammanställa en affärsplan för SBAB-koncernen 2010-2012 med 
ekonomisk och finansiell planering inklusive likviditetsplanering gällande 
för SBAB-koncernen. Affärsplanen skulle ha redovisats till kommunfull-
mäktige senast 2010-11-29, anstånd har dock medgetts till 2011-03-31. 
 
SBAB har vid styrelsemöte 2010-12-17 fastställt en budget för koncernen 
och vid styrelsemöte 2011-02-07 fastställdes en MRP/Affärsplan i linje 
med kommunfullmäktiges önskemål. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 162 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-14 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 15 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-02-07 § 106 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-02-03 
• MRP/Affärsplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 och 

internkontrollplan 2011, daterad 2011-02-07 
 
– – – – 
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KS-2010-00694 
 

§ 140 Handelsstrategi för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till handelsstrategi daterat 2011-02-11, 
  
att att handelsstrategin ska utgöra en del av den kommande hållbara 

tillväxtstrategin. 

Bakgrund 
Grundläggande för uppdraget har varit att handelsstrategin är en del av 
den hållbara tillväxtstrategi som för närvarande utarbetas. Handels-
strategin fokuserar därför på de delar av handeln som gör Sundsvall unikt 
och skapar mer omsättning/arbetstillfällen/skatteintäkter än vad som 
motiveras av Sundsvalls egen befolkning. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 164 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-11 inkl. bilagor 
• Förslag till handelsstrategi 2011-02-11 
 
– – – – 
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KS-2010-00501 
 

§ 141 Lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun - 
förlängd tidsfrist  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga tiden för framtagande av förslag till lokalstrategi för 

arenor i Sundsvall kommun, 
  
att lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun behandlas i 

kommunfullmäktige senast i september 2011. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2010-10-25 § 835 beslutat att berörda för-
valtningar under ledning av koncernstaben återkommer med förslag till 
lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun och att denna strategi ska 
avvakta beslut från ”Varumärket Sundsvall” och ”Strategi för hållbar 
tillväxt”. Förslaget för lokalstrategi ska behandlas i kommunfullmäktige 
senast mars 2011. På grund av att ”Varumärket Sundsvall” är återremit-
terat och ”Strategi för hållbar tillväxt” inte är antagen av kommunfull-
mäktige behöver ärendet förlängas i tiden. Därtill är efterfrågat underlag 
inte färdigställt från förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 170 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25 § 835 
 
– – – – 
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KS-2010-00500 
 

§ 142 Uppföljning av plan för verksamhetsövergång 
Sundsvall Arena AB - förlängd tidsfrist 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga tiden för framtagande av förslag till plan för verksam-

hetsövergång Sundsvall Arena AB, 
  
att uppföljning av plan för verksamhetsövergång Sundsvall Arena AB 

behandlas i kommunfullmäktige senast i september 2011.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2010-10-25 § 833 beslutat att uppföljning över 
avslutad överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet ska redovisas 
till kommunfullmäktige senast 2011-03-31. Denna uppföljning är inte 
färdigställd vilket medför att det behövs mer tid för att uppföljningen ska 
kunna färdigställas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 171 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25 § 833 
 
– – – – 
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KS-2010-00693 
 

§ 143 Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för kommunstyrelsen enligt koncernstabens 

förslag 2011-02-15. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att service- och tekniknämnden ska 
upphöra, och att vissa av nämndens uppgifter ska övertas av kommun-
styrelsen. I och med detta måste kommunstyrelsens reglemente ändras. 
 
Jäv 
Tina Hellberg (MP) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 172 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-15 
• Förslag till ny lydelse av reglemente för kommunstyrelsen,  

daterad 2011-02-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00240 
 

§ 144 Delegationsbeslut - Avtal med HN Svets & 
Lagerbesiktning AB och HN Marktjänst AB om 
annan ersättning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslutet. 
 
– – – – 
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KS-2011-00015 
 

§ 145 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Rapportering av icke verkställda beslut enligt (LSS) för 4:e kvartalet 
2010 (KS-2011-00223) 

• Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av icke verkställda beslut den 31 
december 2010 (KS-2011-00222) 

• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2011-03-15 

 
– – – – 
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Ledamöter Parti  Tjänstgörande ers  
     

Björk, Peder (S)    
Bdioui, Anita (S) §§ 94-102 Lars-Åke Andersson §§ 103-145 
Kapitanska, Diana (S)    
Andersson, Kjell B (S)    
Sjöbom-Olsson, Marie (S) §§ 94-138 Johanna Bergsten §§ 139-145 
Grafström, Roland (S)    
Fenell, Joanna (S)  Stefan Broman  
Hansson, Bodil (S)    
Hedenius, Anders (S)    
Eriksson, Dorthy (S)    
Öhrberg, Janina (S)    
Nilsson, Leif (S)    
Ulander, Åsa (S)    
Byberg, Håkan (S)    
Sollén, Soili (S)    
Väst, Jonas (S)    
Pinheiro, João (S)    
Unander, Elisabeth (S)    
Johansson, Roger (S)    
Nordenö, Christina (S)    
Säwén, Niclas (S)    
Edström, Cathrine (S)    
Österlund, Lena (S)  Bo Markusson  
Johansson, Martin (S)  Lisa Lööf  
Sjöberg, Lena (S)  Britt-Marie Ståhl Olsson  
Lampinen, Jan-Olov (S)    
Lagergren, Ulla-Britt (S)    
Eriksson, Tommy (S)    
Sjöblom, Marianne (S)    
Hussain, Burhan (S)    
Asplund, Linda (S)  Börje Bergström  
Evrung, Ann-Charlotte (S)    
Sjödin, Magnus (M)    
Emanuelz, Tom (M)    
Adner, Mats-Johan (M)  Margareta Engström  
Åslund Andersson, Ulla-Carin (M)    
Jansson, Viktoria (M)    
Gäfvert, Mikael (M)    
Lohman, Eva (M) §§ 94-109 David Svensson §§ 110-145 
Bredberg, Sven (M)  Jan Heijbel  
Broström, Malin (M)  Christina Ericsson  
Habib Effati (M)    
Andersson, Sara (M)    
Wahlberg, Per (M) §§ 95-98 Åse Johansson 

Marianne Nilsson 
§ 94 
§§ 99-145 

Engström, Rodney (M)    
Forsberg, Per-Magnus (M)    
Solander, Erland (M)    
Alm, Stefan (M)  Jörgen Tjernell  
Swenson, Bertil (M)    
Lundin, Daniel (M)  Sigbritt Ericsson  
Bredberg, Hjördis (M)  Inga-Britta Karlsson  
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Ammor, Else (M)    
Gisslin Burman, Elisabeth (M)    
Westman, Alexandra (M)    
Åström, Efva (M) §§ 94-97 Åse Johansson §§ 98-145 
Nilsson, Elin (M)    
Ahlberg, Pär (M)    
Falk, Stefan (FP)    
Carlsson, Leif (FP)    
Lilja, Maria (FP)    
Engholm, Arne (FP)    
Luthman, Annelie (FP)  Tobias Schelin  
Persson, Lars (FP)    
Norgren, Ulla (FP)    
Forsberg, Hans (C)    
Mehlin, Mats (C)    
Kjellman, Linnéa (C)    
Zetterkvist, Hans (V)    
Stockhaus, Claes (V)    
Burman, Annicka (V)    
Ottosson, Kim G (V)    
Brynielsson, Hans (KD)    
Villaverde, Angel (MP)    
Rex, Mathias (MP)    
Ottosson, Sverker (MP)  MariAnne Andersson   
Möller, Ingrid (MP)  Tina Hellberg  
Algotsson, Maria (MP)  Sture Norlin  
Walfridsson, Anna (SD)  Ove Skalin §§ 97-145 
Skalin, Johnny (SD) §§ 94-96   
Nordlund, Sven (SD)    
Björnefax, Jan (SD)    
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Ersättare Parti  
   

Broman, Stefan (S) Närvarande 
Österlund, Veronica (S) Ej närvarande 
Andersson, Lars-Åke (S) Tjänstgörande §§ 103-145 
Bergsten, Johanna (S) Tjänstgörande §§ 139-145 
Bergström, Börje (S) Tjänstgörande 
Flodin, Adele (S) Närvarande §§ 94-104 
Sjödin, Michael (S) Ej närvarande 
Selander, Åsa (S) Närvarande 
Eriksson, Stefan (S) Närvarande 
Fröwall, Ronny (S) Närvarande §§ 94-102 
Andersson, Olof (S) Ej närvarande 
Helenius, Priscilda (S) Närvarande 
Markusson, Bo (S) Tjänstgörande 
Lööf, Lisa (S) Tjänstgörande 
Burvall, Niclas (S) Ej närvarande 
Ståhl Olsson, Britt-Marie (S) Tjänstgörande 
Engström, Margareta (M) Tjänstgörande 
Heijbel, Jan (M) Tjänstgörande 
Svensson, David (M) Närvarande och tjänstgörande §§ 110-145 
Löfgren, Lars (M) Ej närvarande 
Israelsson, Börje (M) Ej närvarande 
Ericsson, Christina (M) Närvarande 
Johansson, Åse (M) Tjänstgörande §§ 94, 98-145 
Tjernell, Jörgen (M) Tjänstgörande 
Ericsson, Sigbritt (M) Tjänstgörande 
Karlsson, Inga-Britta (M) Tjänstgörande 
Jacobsson, Peter (M) Ej närvarande 
Norén, Eva (M) Ej närvarande 
Nilsson, Marianne (M) Tjänstgörande §§ 99-145 
Schelin, Tobias (FP) Tjänstgörande 
Räfsbäck, Maria (FP) Närvarande §§ 94-104 
Nilsson, Andreas (FP) Närvarande 
Melsom, Marie (FP) Närvarande 
Melander, Åse E (C) Närvarande 
Bergkvist, Kjell (C) Närvarande 
Rüdiger, Christiane (V) Ej närvarande 
El Kahtib, Hicham (V) Närvarande §§ 94-102 
Norlin, Liza-Maria (KD) Ej närvarande 
Hörnqvist, Bertil (KD) Närvarande 
Andersson, MariAnne (MP) Tjänstgörande 
Hellberg, Tina (MP) Tjänstgörande 
Norlin, Sture (MP) Tjänstgörande 
Skalin, Ove (SD) Närvarande och tjänstgörande §§ 97-145 
Selander, Jan (SD) Ej närvarande 
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