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Kl. 14.00 – 16.40 Tid 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Christer Berglund  vice ordförande 
 s Anita Bdioui   
 s Leif Nilsson   
 s Lena Österlund   
 s Martin Johansson   
 m Magnus Sjödin   
 m Per Wahlberg   
 fp Lars Persson   
 fp Annelie Luthman   
 v Habib Effati   
 v Kim G Ottosson   
 c Reinhold Hellgren   
 kd Hans Brynielsson   
 mp Lars Hillerström   
    
Ersättare s Margareta Johansson  
 s K Lennart Andersson  
 s Bodil Hansson   
 fp Mats Zetterberg   
 c Mats Mehlin  
 kd Ronnie Hörnvall   
 mp Ingrid Möller   
    

Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist, sekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Birgitta Dahlén projektledare, § 69 
 Åke Björnsson personalchef SCA Forests Products AB, 

§ 69  
 Hans Selling VD Mitthem AB, § 70 
 Anders Jonsson VD Sundsvall Energi AB, § 72 
 Ingmar Agrell överingenjör Sundsvall energi AB, § 72 
 Gunn Tjernblom ekonom, §§ 72-82 
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Protokollet omfattar §§ 69 - 93 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Leif Nilsson 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla den 12 april 2006 betygar  
 
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Leif 
Nilsson med Lena Österlund som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 201/06  105 
 

§ 69 Information om arbetsgivarringens 
verksamhet i Sundsvall/Timrå 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Överläggning 
Birgitta Dahlén och Åke Björnsson ger en bakgrund till det initiativ 
som tagits för en arbetsgivarsamverkan i Sundsvall och Timrå samt 
presenterar verksamheten i projektet som benämns AGera. De 
redogör även för AGeras uppdrag: 

• Att förebygga ohälsa eller hjälpa redan sjukskrivna 
• Att öppna dörrarna för våra ungdomar 
• Akutlinjen – kompetensstöd  
• Personalpool 
• Kunskapsspridning 
• Mötesplatser 
• Lobbyverksamhet 

 
Reinhold Hellgren (c) frågar om hur man löser kompetensbehovet 
vid byte av jobb, Christer Berglund (s) undrar om varför de olika 
arbetsgivarna går med i denna samverkan och Annelie Luthman (fp) 
frågar om finansieringen av projektet och om det tidigare projektet 
Attraktiva arbetsgivare. 
 
Birgitta Dahlén och Åke Björnsson besvarar frågorna. 
 
Ordföranden tackar för information. 
 
– – – –  
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Dnr  1/06  105 
 

§ 70 Presentation av Mitthem AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Under år 2006 kommer några av de kommunala bolagen att bjudas 
in till kommunstyrelsen. De som inbjuds att presentera bolaget och 
dess verksamhet är verkställande direktören och ordföranden i 
styrelsen. Till dagens sammanträde har därför Mitthem AB bjudits 
in.  

Överläggning 
Hans Selling, verkställande direktör i Mitthem AB, redovisar 
bolagets verksamhet. 
 
Bland de punkter han tar upp 

Mitthem AB 

Bolagets vision 
Sundsvalls bästa hyresvärd 

Bolagets affärsidé 
Mitthem ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i 
Sundsvalls tätort. 
 
Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i 
nära samarbete med kunden. 

Bolagets övergripande mål 
• Nöjda kunder 
• Engagerade medarbetare 
• Tryggt och säkert boende 
• Stark ekonomi 
• Starkare Sundsvallsregion 
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Att mäta bolagets mål 
• Årligen mäta våra fem övergripande mål 
• Månadsbokslut dag tre varje månad 
• Mjuka och hårda mål (ekonomi) 
• Kortsiktighet får inte ta över 
• Årsresultatet är det viktigaste 
• Uppföljning och analys av resultaten 

Mitthem 2005 - 2006 
Inre Hamnen 

5 st 6-våningshus i massivträ, 94 lägenheter 
Kvarteret Paletten – V. Radiogatan 

Ombyggnation av studentlägenheter till 29 moderna lägenheter 
Hissar i Bergsåker 

Nybyggnation av hissar i 9 st tvåvåningshus, betjänar 72 st 
lägenheter 

Trygghetsbesiktning 
45 punkts-program för att öka tryggheten i Mitthems 
bostadsområden tillsammans med Polisen, BRÅ, PRO 

Gratis bredband  
• Bredbandsuppkoppling 1 mbit/s ingår i hyran 
• Värde för kunden ca 275 kr per månad 
• Nytt fibernät dras till samtliga fastigheter och lägenheter 
• Totalleverantör – Servanet 
• Möjlighet att köpa till: 

Högre bredbandskapacitet 
Telefoni 
Bredbands-TV 

• Klart före jul 2006 

Plusboende 
• Plusboende - för dig som är lite äldre 
• Koncept för att tillgodose äldres krav på bra boende och 

skapa möjlighet till kvarboende 
• 4 huvudområden 

Trygghet, Tillgänglighet, Gemenskap, Service – tjänster 
• Samarbete med Härnösandshus och Timråbo 
• 691 lägenheter i 8 områden 
• Tillkommande lägenheter under 2006 

Bergsåker 72 st 
Nya Nacksta 46 st 
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StuBo (dotterbolag till Mitthem AB) 
• Positiva resultat 2004 och 2005 
• Sänkta vakanser med ca 100 st 
• Ombyggnads- och renoveringsprojekt 

Tvättstugor – Nacksta 
Trygghetsskapande åtgärder – Nacksta 
Ombyggnation av lägenheter – Nacksta 
Takbyten och ommålning – Fagerdal 

 
• Sundsvall – årets studentkommun 

Kampanj, samarbete mellan StuBo, Kommunen och 
Studentkåren 

• Bostadsgaranti 
Bostad senast i samband med skolstarten 

• Aktivt arbete med att skapa positiva miljöer och upplevelser 
för studenterna 

 
Han förklarar att han anser att de nya ägardirektiven är tydligare än 
förut och att bolagen arbetat in direktiven i verksamhetsmålen m.m. 
 
Han besvarar därefter frågor från ledamöterna. Frågorna handlar 
bl.a. om konsekvenser av att StuBo minskar sitt lägenhetsinnehav 
och om väderskyddet som användes under bygget av de fem husen i 
Inre Hamnen (Reinhold Hellgren), om Mitthems syn på framtiden 
(Leif Nilsson), om bolagets arbete med sjukfrånvaron som minskat 
(Magnus Sjödin), om byggteknik i trä (Hans Brynielsson) och om en 
punkt från de specifika direktiven för Mitthem AB, nämligen att 
bolaget i ”proportion till sin marknadsandel för hyresrätter utveckla 
en effektiv samverkan med kommunens sociala myndigheter av 
hyreslägenheter i kommunen och erbjuda ett bra boende för 
ekonomiskt svaga hushåll eller hushåll som av andra skäl har svårt 
att hävda sig på bostadsmarknaden” (Ewa Back). 
 
Ordföranden tackar Hans Selling och förklarar informationen för 
avslutad. 
 

Underlag för informationen 
• Punktlista från de generella ägardirektiven 
• Utdrag ur Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag i den 

del som avser Mitthem AB 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-04-10 8 
 

 

§ 71 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 

Teknikföretagen, seminarium den 10 april 2006 
Här lämnas information även av Magnus Sjödin (m), Reinhold 
Hellgren (c), Christer Berglund (s) och Leif Nilsson (s). 

Träff med Mittuniversitetet m.fl. 
På träffen diskuterades hur kommersialiseringen av 
forskningsresultat skall kunna stärkas. 

Ny IT-organisation, Sundsvalls kommun 
 Principer och riktlinjer för ledning och styrning av IT-

verksamheten 
• Den är samordnad i en för hela kommunen gemensam IT-

organisation 
• Den är beställarstyrd och tillämpar en s.k. beställar/leverantör- 

modell 
• Det finns enhetliga regler och anvisningar för organisation 

och styrning av IT-verksamheten omfattande samtliga roller 
och funktioner, som t.ex. systemägare, IT-samordnare, 
driftansvarig 

• Det finns gemensamma och enhetliga regler och anvisningar 
för budget och redovisning av IT-relaterade kostnader 

• Det finns en enhetlig debiteringsmodell 
• Det finns en standardiserad driftmiljö och infrastruktur 
• Det finns en gemensam Servicedesk 
IT-råd 
• Är beställarorganisationens samordnande och beredande organ 
• Ansvarar för att skapa förutsättningar för ett gott samarbete 

mellan förvaltningarna 
Har till uppgift att bered• a övergripande IT-frågor så att 
underlag levereras till kommundirektionen för vidare 
hantering 
Leds av ch• efen för IT-staben 
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IT-stab 
• Ansvarar för IT-strategi, IT-säkerhet, IT-arkitektur och IT-

planering 
• Systemägare för de kommungemensamma bassystemen 
• Ansvarar för upphandling av IT-utrustning 
• Ansvarar för IT-planering som samordnar och genomför 

förändringsaktiviteter enligt beställning från förvaltningarna 
• Beställarstöd till förvaltningarna i kontakt med leverantörer 

och i tecknande av interna SLA för drift 
• Chefen för IT-staben leder IT-rådets arbete 
Förvaltning 
• Varje förvaltning är ansvarig för att dess verksamhet har det 

IT-stöd som krävs för att effektivt kunna hantera sin 
verksamhet och att IT-stödet uppfyller Sundsvalls kommuns 
IT-arkitektur, IT-strategi, IT-säkerhetspolicy och IT-
planering 

• Förvaltningschef är systemägare 
• Förvaltningschef utser systemansvariga 
• Förvaltningschef utser IT-samordnare 
• IT-samordnaren företräder förvaltningen i IT-rådet 
• IT-samordnaren samordnar de systemansvariga i 

förvaltningen 
IT-samordnare• n är förvaltningens primära kontaktyta 

IT-Service 
nsam Servicedesk för alla kommunens IT-ärenden 

r för IT-arbetsplatser 

• el Agreement) 
 

rågor ställs och kommentarer görs i denna del av Martin Johansson 

 – – –  

gentemot IT-stab och IT-driftsektionen 

• En geme
• Drift av kommunens alla servrar 
• Drift av kommunens nät 
• Tillhandahåller plattforma

– Paketering av beslutad standardiserad arbetsstationsplattform 
– Avrop av IT-arbetsplatsutrustning enligt gällande inköpsavtal 
– Installation och underhåll av IT-arbetsplatsutrustning för 
kommunen 
Leverans enligt SLA (Service Lev

F
(s), Reinhold Hellgren (c) och Leif Nilsson (s). 
 
–
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Dnr 153/06  372 
 

§ 72 Återupptagande av elhandel inom 
Sundsvall Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att tillstyrka att Sundsvall Energi AB inleder handel med el i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i 
”Rapport om förutsättningar för att starta elhandel” daterad 
den 22 februari 2006, vid tidpunkt som Sundsvall Energi AB 
finner lämplig; 
 

att Sundsvall Energi AB för tid innan verksamheten avseende 
handel med el har påbörjats skall hålla kommunstyrelsen i 
Sundsvalls kommun underrättad om aktuell planering av 
verksamheten i denna del samt vidtagna åtgärder beträffande 
denna; samt 
 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med Sundsvall 
Energi AB se över bolagsordning samt verksamhetsdirektiv 
för bolaget med avseende på frågan om eventuell anpassning 
av dessa med anledning av att bolaget avser bedriva handel 
med el. 

Bakgrund 
En arbetsgrupp har på uppdrag av styrelsen och verkställande 
direktör för Sundsvall Energi AB (SEAB) utrett huruvida det finns 
förutsättningar för att inom SEAB starta handel med el riktad mot 
slutkunder. Arbetsgruppens slutsatser framgår av ”Rapport om 
förutsättningar för att starta elhandel” daterad den 22 februari 2006. 
Av rapporten framgår att arbetsgruppen rekommenderar styrelsen 
för SEAB att fatta beslut om att starta elhandel. 
 
Styrelsen för SEAB har den 1 december 2005 beslutat att överlämna 
arbetsgruppens rapport till Stadsbacken AB med hemställan om att 
Stadsbacken AB för egen del förklarar sig inte ha något att erinra 
mot att SEAB får starta elhandel till slutkunder samt att 
kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas i ärendet. 
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Stadsbacken AB har behandlat frågan vid tre styrelsesammanträden 
och har den 3 mars 2006 beslutat att tillstyrka att kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige att besluta att inte ha någon erinran mot att 
SEAB får starta elhandel till slutkunder i enlighet med rapport om 
förutsättningar för start av elhandel. 
 
Enligt 5 § i bolagsordningen för SEAB skall bolaget bereda 
kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig innan beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. Motsvarande följer även av bestämmelsen i 3 kap. 
17 § kommunallagen (1991:900), KL. Beslut om att inleda handel 
med el bedöms vara ett beslut av principiell beskaffenhet varför 
kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2006 frågar 
Reinhold Hellgren (c) om vilken prisbild bolaget tänkt att tillämpa 
och Magnus Sjödin om behovet av lokal kundtjänst. 
 
Anders Jonsson besvarar frågorna. 
 
Magnus Sjödin (m) anser av ideologiska skäl att kommunen inte ska 
driva denna typ av verksamhet och yrkar avslag på förslaget. Lars 
Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i yrkandet. 
 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Lars Hillerström (mp) förklarar att han återkommer i kommun-
fullmäktige med ett ställningstagande i ärendet. 
 
Ordföranden ställer finansutskottets förslag mot Magnus Sjödins 
m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finansutskottets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg (m), Lars Persson (fp), Annelie 
Luthman (fp) och Hans Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget framställt förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 69 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-28 
• Skrivelse från Stadsbacken AB 2006-03-03 
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• Sundsvalls Energi; Rapport om förutsättningar för att starta el-
handel 2006-02-22 

 
– – – – 
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Dnr 171/06  102 
 

§ 73 Bolagsordning m.m. för Svenska Kommun 
Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 

godkänna Bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings 
AB i den lydelse som godkänts av bolagets styrelse den 15 
mars 2006; 

att 

 
godkänna Aktieägaravtal mellan aktieägare i Svenska 
Kommun Försäkrings AB i den lydelse som godkänts av 
bolagets styrelse den 15 mars 2006; 

att 

 
att godkänna bilaga till Aktieägaravtal mellan aktieägare i 

Svenska Kommun Försäkrings AB benämnd Aktiefördelning 
mellan aktieägare i Svenska Kommun Försäkrings AB i den 
lydelse som godkänts av bolagets styrelse den 15 mars 2006; 
samt 
 
under Valärende utse en styrelseledamot och en styrelse-
suppleant som företrädare för Svenska Kommun Försäkrings 
AB. 

att 

Bakgrund 
Svenska Kommun Försäkrings AB, som bildades under 2002 av 
Gävle kommun och Sundsvalls kommun, har under åren 2004 och 
2005 fått fem nya delägare. Från och med 2006 är även 
Helsingborgs Stad delägare, varför bolaget för närvarande har åtta 
kommuner som delägare. 
 
Inom bolaget har ett arbete pågått för att anpassa gällande bolags-
ordning och aktieägaravtal så att dessa får ett innehåll som gör det 
möjligt att bolaget har tio delägare och där varje delägare erbjuds en 
ordinarie plats i styrelsen för bolaget. 
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Överläggning 
Lars-Erik Nyberg (s) meddelade vid finansutskottets sammanträde 
den 4 april 2006 att Ewa Back (s) vid kommunfullmäktiges 
behandling av Valärende kommer att föreslås till styrelseledamot 
och Habib Effati (v) till styrelsesuppleant.  
 
Under kommunstyrelsens överläggning den 10 april 2006 hänvisar 
Lars Persson (fp) till ett brev från bolagets lekmannarevisorer 
(handlingarna sidorna 66-68) och frågar varför styrelsen och inte 
bolagsstämman skall besluta om nya delägare. 
 
Ewa Back (s) svarar på frågan och förklarar att för det fall att 
Sundsvalls kommun skall sälja aktier i bolaget kommer den frågan 
att behandlas av kommunfullmäktige i Sundsvall.  
 
Stadsjuristen förklarar att det inte är aktiebolagslagen som gäller för 
bolaget utan försäkringsrörelselagen och att denna lag har tillämpats 
vid översynen av bolagsordning och avtal. 
 
Lars Persson (fp) förklarar att han eventuellt återkommer i 
kommunfullmäktige.  
 
Magnus Sjödin (m) undrar varför två företrädare för majoriteten 
kommer att föreslås som styrelseledamot och styrelsesuppleant i 
bolaget. 
 
Ewa Back (s) lämnar kommentarer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 77 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-27 
• Skrivelse från lekmannarevisorerna 2006-03-21 och 2006-03-22 
• Skrivelse från Svenska Kommun Försäkrings AB 2006-03-21 

och promemoria 2006-03-22 jämte bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 148/06  107 
 

§ 74 Årsredovisning 2005 för 
Kommunalförbundet Nordiska 
Kammarorkestern Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2005 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen; samt 
 

att godkänna årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet 
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall har 
överlämnat sin årsredovisning för 2005 till kommunen. Sundsvalls 
kommun och Landstinget Västernorrland är medlemmar i förbundet. 
Kommunens andel uppgår till 68 % och landstingets andel till 32 %. 
 
Resultatet uppgår till 758 tkr. Kommunalförbundets egna kapital 
uppgick till 2 246 tkr i bokslutet för 2005. 
 
Kommunalförbundets syfte är att, till gagn för invånarna i 
Västernorrlands län, bredda och berika möjligheterna till 
musikupplevelser av hög kvalité och att befästa musikverksamheten 
som uttrycksmedel och konstform. 
 
Kommunalförbundets revisorer har den 3 mars 2006 avlämnat en 
revisionsberättelse för verksamheten 2005. Revisorerna tillstyrker 
att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-21, § 56 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-13 
• Årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet Nordiska 

Kammarorkestern Sundsvall 
 
– – – – 
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Dnr 192/06  107 
 

§ 75 Årsredovisning 2005 för Sundsvall-Timrå 
räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 

Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund ansvarsfrihet enligt 
revisorernas förslag i revisionsberättelsen 
 

att godkänna årsredovisning 2005 för Sundsvall-Timrå 
räddningstjänstförbund. 

Bakgrund 
Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund har överlämnat sin 
årsredovisning för 2005 till kommunen. 

 
Ändamålet med förbundet är att hålla en för Sundsvalls och Timrå 
kommuner gemensam räddningstjänst som enligt lag eller annan 
författning åvilar var och en av medlemskommunerna. Under 2005 
har Sundsvalls kommun svarat för 79,75 % och Timrå kommun för 
20,25 % av bidraget till förbundet. 

 
Årets resultat för räddningstjänstförbundet är ett överskott på 1,8 
mkr. 

 
Det egna kapitalet uppgår till 6,4 mkr. Räddningstjänstförbundet har 
under 2005 uppfyllt kravet på en ekonomi i balans. 
 
Räddningstjänstförbundets revisorer har den 24 mars 2006 avlämnat 
en revisionsberättelse för verksamheten 2005. Revisorerna till-
styrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
räddningstjänstförbundet beviljas ansvarsfrihet. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2006 anmäler Per 
Wahlberg (m) jäv och deltar inte i beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 74 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-29 
• Årsredovisning 2005 Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund 
• Revisionsberättelse 2006-03-24 för Sundsvall-Timrå 

Räddningstjänstförbund år 2005  
 
– – – – 
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Dnr 159/06  042 
 

§ 76 Utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2005 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens 

samlade system för intern kontroll 2006. 

Bakgrund 
Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna rapportera upp-
följning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån 
nämndernas redovisning årligen utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Rapporten beskriver ett aktivt arbete med 
intern kontroll som utförts under 2005 inom respektive nämnd. Mot 
bakgrund av detta kan kommunstyrelsekontoret konstatera att 
Sundsvalls kommuns interna kontroll i stort sett fungerar 
tillfredsställande. De iakttagelser som gjorts och kommer att 
åtgärdas framöver. Nämndernas planer ska föregås av en 
dokumenterad risk- och väsentlighetsbedömning. Fler nämnder har 
arbetat med detta för plan 2006 men det finns fortfarande nämnder 
som bör införa risk- och väsentlighetsbedömningen i sitt arbete. 
Uppföljningsarbetet har enligt rapporterna breddats i jämförelse med 
tidigare år. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-21, § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-01 med bilaga 
 
– – – – 
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Dnr 158/06  041 
 

§ 77 Kompletteringsbudget 2006 för kommun-
styrelsekontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att överföra kommunstyrelsekontorets resultat 2005 till 2006 års 

kompletteringsbudget enligt kontorets förslag samt att fördel-
ning per avdelning delegeras till kommundirektören; samt 
 

att resterande del av interna lån, 98 tkr, överförs till 2006 års 
kompletteringsbudget. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kompletterings-
budget 2006 för kommunstyrelsekontoret. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 10 april 2006 frågar 
Lars Persson (fp) om vad som avses med ”Ny extra satsning på 
marknadsföring” (handlingarna sidan 115n). Frågan besvaras av 
kommundirektören och Christer Berglund (s). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-21, § 58 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-14 
 
– – – – 
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Dnr 184/06  041 
 

§ 78 Kompletteringsbudget 2006 för kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att fastställa Kompletteringsbudget 2006 för kommunen enligt 

redovisat förslag inkluderande att bevilja nämnderna 
undantag enligt Synnerliga skäl vid överföring av resultaten 
från 2005; samt  

att socialnämndens begäran om utökad ram på 3,5 mkr för 
minskade intäkter på grund av nya regler inom LSS-
utjämningen hänskjuts till kompletteringsbudgeten 2007. 
 

 

Bakgrund 
Ekonomistyrningsreglerna anger att i kompletteringsbudgeten 
fastställs för nämnderna överföringarna av resultatet dvs. avvikelser 
mot budget enligt årsredovisningen för föregående kalenderår. Nya 
anslag för innevarande år som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den 
fastställda årsbudgeten fastställs i kompletteringsbudgeten. I princip 
ska nya anslag finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov. 
 
Kompletteringsbudgeten ska fastställas av kommunfullmäktige 
senast i maj månad. Senaste revidering av reglerna beslutades av 
kommunfullmäktige 2005-02-28. Inom avsnittet 
Kompletteringsbudget, Överföring av resultat, avsåg revideringen i 
huvudsak ett förtydligande av vad Synnerliga skäl innebär samt att 
överföring av resultat samt förbrukning av dessa ej ska ses som ett 
avsteg från balanskravet. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2006 yrkar Ewa 
Back (s) bifall till finansutskottets första att-sats och att social-
nämndens begäran om utökad ram på 3,5 mkr för minskade intäkter 
på grund av nya regler inom LSS-utjämningen hänskjuts till 
kompletteringsbudgeten 2007.  
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Inlägg görs av Reinhold Hellgren (c), Martin Johansson (s) och 
Magnus Sjödin (m). 
 
Magnus Sjödin (m) anmäler att han anser att partistödet inte ska 
höjas, och att han återkommer i den frågan under paragraf 85. I 
denna del följer inlägg av Lena Österlund (s), Per Wahlberg (m) och 
Reinhold Hellgren (c). Reinhold Hellgren vitsordar att Per Wahlberg 
uppgett avvikande uppfattning om storleken på partistödet i 
arbetsgruppen för översyn av den politiska styrningen m.m. 
 
På fråga av Lars Hillerström (mp) förklarar ekonomen att de olika 
förvaltningarna numera redan under löpande verksamhetsår får 
information om aktuell semesterlöneskuld och att därför ingen 
justering sker av nämndernas resultat (handlingarna sidan 121m).  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa Backs yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 75 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-05 med bilaga 1:1 

och 1:2 
• Kompletteringsbudget 2006 – Förvaltningarnas/nämndernas 

skrivelser 
 
– – – – 
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Dnr 199/06  044 
 

§ 79 Månadsuppföljning av nämnderna, februari 
2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna; samt 

 
att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis har att redo-

visa fullständiga månadsrapporter till kommunkommun-
styrelsekontoret. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt bifogade månadsrapport 
för februari 2006. Månadsrapporten utgör en kortfattad analys av 
Sundsvalls kommuns ekonomiska läge. Månadsrapporten har redo-
visats för kommunstyrelsens finansutskott den 21 mars 2006. 
Finansutskottet beslutade då att månadsrapporten för februari ska 
kompletteras med rapport från fastighetsnämnden om hur det 
prognostiserade underskottet ska hanteras samt med rapport från 
barn- och utbildningsnämnden. Den 4 april 2006 redovisades 
komplettering från fastighetsnämnden för finansutskottet. Då inga 
handlingar inkommit från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsekontoret kallades representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen till finansutskottet den 4 april. Finans-
utskottet beslutade att godkänna fastighetsnämndens komplettering 
samt att notera den information som barn- och utbildningsförvalt-
ningen lämnade. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-05 med månads-

uppföljning över nämndernas ekonomi – februari 2006 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 67 – månadsrapport för 

barn- och utbildningsnämnden 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 68 – komplettering till 

månadsrapporten februari, sidan 3 och 7 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-21, § 60 
 
– – – – 
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Dnr 32/06  040 
 

§ 80 Mål- och resursplan 2007 med plan för 
2008-2009 – kommunstyrelsen  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att överlämna förslag till mål- och resursplan för 2007 med plan 

för 2008-2009 samt redovisning av nio utredningsuppdrag till 
budgetberedningen för vidare handläggning. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till mål- och 
resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 för kommunstyrelse-
kontoret samt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommungemensamma verksamheter. Förslagen överensstämmer 
med de beslut som kommunstyrelsen fattade dels den 13 februari 
2006 och dels den 27 februari 2006. Materialet kommer att 
tillsammans med övriga nämnders förslag ingå i den pärm som 
sammanställs inför budgetberedningens arbete i maj 2006. 

Överläggning 
Ewa Back (s) inleder med att förklara att den fråga kommun-
styrelsen har att ta ställning till är om det framtagna materialet kan – 
som kommunstyrelsens förslag – överlämnas till budgetbered-
ningen. 
 
Magnus Sjödin (m) tycker att det är rätt sätt att arbeta som nu gjorts 
med mål- och resursplanen. Han tillägger att Alliansen i det fortsatta 
budgetarbetet kommer att hänvisa till Alliansens budgetdirektiv som 
redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 
2006.  
 
Kommundirektören redogör kort för arbetet med mål- och 
resursplanen och frågar om det – sedan nästa mål- och resursplan för 
2008 – kan vara tänkbart att ta fram dessa omfattande dokument 
vartannat år.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 76 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-27 med bilagorna 
”Kommunstyrelsen – Mål- och resursplan för 2007 med plan för 
2008-2009” och ”Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen 
i direktiv för Mål- och resursplan för 2007 med plan för 2008-
2009, (8.1 – 8.9)” 

 
– – – – 
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Dnr 188/06  045 
 

§ 81 Västermalms skola, ombyggnad av ventila-
tionsanläggning med energibesparande åt-
gärder samt ändring av beslut om invester-
ingsobjekt 2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2005-06-20, § 468, Årsbudget 

2006 med plan för 2007-2008, kommunstyrelsens 
investeringar i förvaltningsfastigheter ändras på så sätt att 
objektet Västermalms skola, ventilationsåtgärder tillkommer i 
specifikationen över vilka objekt som får påbörjas under 
2006; 
 

att fastighetsnämnden får ianspråkta 5 Mkr ur 
investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter för 
ombyggnad av ventilationsanläggningen vid Västermalms 
skola. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 5 Mkr av 
investeringsmedel som avsatts för investeringar i scenhusprojektet 
enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2005-06-20, § 468, 
Årsbudget 2006 med plan för 2007-2008, Kommunstyrelsens anslag 
för investeringar i förvaltningsfastigheter. 
 
Totalkostnaden för ombyggnad av ventilationsanläggningen vid 
Västermalms skola uppgår till 18 Mkr. Finansieringen utgörs av 
nämndens hemställan om ianspråktagande av 5 Mkr av 
investeringsmedel, bidrag från länsstyrelsen på 4,2 Mkr enligt regler 
för stöd till energieffektivisering samt internlån på 8,8 Mkr som 
behandlas i ett separat ärende. 
 
Ett av fastighetsnämndens mål är att energiåtgången ska minska i 
kommunens fastigheter och genom utbyte till en modern anläggning 
kan energiförbrukningen sänkas kraftigt för berörda delar inom 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-04-10 27 
 

skolan. Åtgärderna ger även möjlighet att erhålla statligt bidrag 
vilket redan har beviljats av länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-30 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-03-22, § 40 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-03-22 
 
– – – – 
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Dnr 189/06  055 
 

§ 82 Upphandling av revisionstjänster för 
kommunstyrelsens stiftelseförvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen genom s.k. an-

knuten förvaltning får ingå i kommunrevisionens 
upphandling av revisionstjänster inför mandatperioden 2007-
2010. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har erbjudit kommunstyrelsens 
stiftelseförvaltning att ingå i upphandlingen av revisionstjänster för 
mandatperioden 2007-2010. Kommunstyrelsekontoret föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att de stiftelser som förvaltas genom s.k. 
anknuten förvaltning får ingå i upphandlingen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 73 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-22 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 83 Hamnarena för idrott och kultur - direktiv 
för programarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i huvudsak enligt finansutskottet förslag 
 
att fastställa föreliggande direktiv med det tillägg och den 

ändring som gjorts av kommunstyrelsen, 
 

att som förtroendevalda i programgruppen utse Christer 
Berglund (s), Margareta Johansson (s), Habib Effati (v), 
Mikael Gäfvert (m) och Pär Hammarberg (fp). 
Sammankallande för gruppen är Christer Berglund, 
 

att  uppdra åt programgruppen att återkomma med förslag till 
budget för sitt arbete; samt 
 

att programgruppen till kommunstyrelsens sammanträde den 2 
juni 2006 ska lämna en rapportering om sitt arbete. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2006 att uppdra åt utveck-
lingsutskottet att genomföra ett brett programarbete för en 
Hamnarena för idrott och kultur. Programarbetet ska genomföras 
med stöd av en programgrupp bestående av förtroendevalda och 
chefstjänstemän. 
 
Kommunstyrelsekontoret har nu på uppdrag av finansutskottet den 7 
mars 2006 tagit fram direktiv för programarbetet. 

Överläggning 
På fråga av Ewa Back (s) förklarar Magnus Sjödin (m) att avsnittet 
Bakgrund (handlingarna sidan 250) skall in direktivet i stället för 
avsnittet Vision (handlingarna sidan 247). 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till förslaget från m, fp och kd 
(handlingarna sidan 250). I yrkandet instämmer Reinhold Hellgren 
(c) och Lars Hillerström (mp). 
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Christer Berglund yrkar avslag på Magnus Sjödins yrkande, men 
anser att sista stycket i förslaget från m, fp och kd, det vill säga ”Om 
kommunen väljer att gå vidare … av största vikt” kan tillföras 
direktivet under rubriken Syfte med programarbetet. 
 
Ledamöterna diskuterar därefter trepartiförslagets önskan att ”i en 
ny byggnad” skall strykas. Ewa Back (s) föreslår att den aktuella 
meningen ändras så att den lyder: Högsta prioritet i projektet ges 
frågan om att genom nybyggnation skapa bra arbetslokaler och 
arbetsmiljö för teatern. 
 
Inlägg och kommentarer görs av Reinhold Hellgren (c), Annelie 
Luthman (fp), Lars Hillerström (mp), Lars Persson (fp), Lena 
Österlund (s), Margareta Johansson (s) samt kommundirektören. 
 
Ordföranden förklarar att hon har uppfattat att det finns två 
yrkanden. Dels yrkar s+v enligt finansutskottets förslag med ett 
förslag om tillägg från Christer Berglund och ett förslag om ändring 
från Ewa Back, dels yrkar Magnus Sjödin m.fl. enligt det förslag 
som finns i handlingarna på sidan 250. 
 
Hon ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag med det 
tillägg och den ändring som kommunstyrelsen gjort. 

Reservation  
Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg (m), Lars Persson (fp), Annelie 
Luthman (fp) och Hans Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget framställt förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-21, § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-14 
• Hamnarena för idrott och kultur – Förslag till direktiv för 

programarbete 2006-03-22 
• E-postmeddelande från Lars Persson (fp) 2006-04-04 om förslag 

till förändringar av direktiv 
 
– – – – 
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Dnr 467/05  401 
 

§ 84 Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera nu gällande § 14 i ”Allmänna lokala föreskrifter för 

Sundsvalls kommun” i enlighet med av kommunstyrelse-
kontoret i skrivelse 2006-02-21 lämnat förslag. 

Bakgrund 
Polismyndigheten i Västernorrlands län har hemställt om en 
revidering av § 14 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Sundsvalls kommun. Ärendet har beretts av stadsbyggnadsnämnden. 
 
Utvecklingsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 
28 februari 2006, § 34, och beslutade då att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsekontoret för att: 
- belysa varför småbåtshamnen (vattenytan) och Folkets park ska 

inkluderas i ordningsföreskrifterna, 
- ytterligare belysa hur ärendet påverkar mindre arrangemang 

samt 
- belysa ordningsföreskrifternas betydelse vid myndighetsin-

gripande. 
 
Kommunstyrelsekontoret har till dagens sammanträde lämnat kom-
pletterande uppgifter. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Reinhold Hellgren (c) 
bifall till utvecklingsutskottets förslag samt yrkar att ordnings-
föreskrifterna även ska omfatta området kring byggnaderna på 
Norra Berget samt trappan och närmaste områden utmed den nedför 
bergets sydsluttning, detta i enlighet med motionen Norra berget – 
”mer attraktivt utan alkohol” (dnr 303/05  030) som behandlats av 
kommunfullmäktige. Lars Hillerström (mp) instämmer i yrkandena.  
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Hans Brynielsson (kd) påtalar att de i ärendet bilagda kartorna är 
felaktiga vad avser husbeteckningar för Post, Polis, Notvallens skola 
m.m. i Kvissleby.   
 
Efter överläggningen ställer ordföranden utvecklingsutskottets 
förslag mot Reinhold Hellgrens m.fl. yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (c) och Lars Hillerström (mp) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-03-28, § 49 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-16 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-02-28, § 34 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteanteckning 2006-02-21 
• Stadsbyggnadsnämndens au:s protokoll 2006-02-22, § 43 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-02-08, § 50 
• Kommunstyrelsekontorets och stadsbyggnadskontorets skrivelse 

2006-01-17 med kartor 
• Polismyndighetens skrivelse 2005-10-28 
 
– – – – 
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Dnr 90/05  080 
 

§ 85 Översyn av den politiska styrningen m.m. 
– slutrapport 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i huvudsak enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna demokratigruppens slutrapport; 

 
att för närvarande hålla nämndsorganisationen oförändrad, men 

notera att en motion om socialnämndens utformning har in-
kommit och kommer behandlas av kommunfullmäktige under 
våren 2006; 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att gå igenom de synpunkter som 
framförs i slutrapporten och ta eventuella initiativ till föränd-
ringar; 
 

att reglerna för partistöd ändras enligt arbetsgruppens förslag 
med verkan fr.o.m. den 1 januari 2006; 
 

att kostnaden för ändrat partistöd 2006 på 270 000 kr får 
finansieras i Kompletteringsbudget 2006, Nya ärenden, samt 
att kostnaden för ändrat partistöd för kommande år inarbetas i 
den pågående budgetprocessen för 2007-2009; 
 

att tillsätta en demokratiberedning bestående av 11 ledamöter 
och att val av dessa beslutas under paragrafen Valärende; 
 

att anta direktiv daterade 2006-02-07 men med ändring av 
tidplanen; samt 
 

att för 2006 anslå 300 000 kr för demokratiberedningen med 
finansiering i Kompletteringsbudget 2006, Nya ärenden. 

Bakgrund 
Arbetsgruppen för översyn av den politiska styrningen m.m. har 
överlämnat sin slutrapport. 
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Arbetsgruppen tillsattes av kommunfullmäktige i slutet av 2004 och 
hade till uppgift att se över den politiska styrningen av Sundsvalls 
kommun samt valkrets- och valdistriktsindelningen. Arbetsgruppen 
skulle även ta fram utredningsdirektiv för den demokratiutredning 
som ska genomföras under 2006 (se direktiv dnr 177/02 136/03, 
186/04 och 447/04). 
 
I slutet av augusti 2005 lämnade arbetsgruppen en delrapport med 
förslag om ny valkrets- och valdistriktsindelning. Delrapporten 
behandlades av kommunfullmäktige den 26 september 2005, § 489. 
 
Det noteras att en motion om socialnämndens utformning och 
antalet ledamöter i socialnämnden har inkommit efter det att 
arbetsgruppen överlämnat sin slutrapport. Motionen har remitterats 
till socialnämnden och de politiska partierna för yttrande och 
kommer att behandlas av kommunfullmäktige under våren 2006 (se 
dnr 508/05 030). 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2006 yrkar 
Magnus Sjödin (m) avslag till att partistödet ska höjas.  
 
Efter fråga av Reinhold Hellgren (c) om tidplanen (handlingarna 
sidan 285) och efterföljande diskussion enas ledamöterna om 
följande tidplan:  

Utredningen skall redovisa de förslag till organisation, 
demokratiåtgärder o.dyl. som avses gälla fr.o.m. 2007 så att de 
kan behandlas av kommunfullmäktige senast under december 
månad 2006.  
 
Övriga aktiviteter skall redovisas före utgången av 2007. 

 
Ordförande ställer proposition på finansutskottets förslag kontra 
Magnus Sjödins yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med finansutskottets förslag.  
 
Efter diskussion noteras till protokollet att förändringar vad gäller 
utskott eller motsvarande inom kommunstyrelsen eller inom en 
nämnd är frågor som kommunstyrelsen eller berörd nämnd beslutar 
om. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m) och Per Wahlberg (m) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget framställt yrkande.  
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-04-04, § 79 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-19, reviderad 

2006-03-29 
• PM - Direktiv för demokratiberedning 2006-02-07 med: 

bilaga 1: motion från (fp) och (c) om ny demokratiberedning,  
bilaga 2: motion (c) om ge medborgarna möjlighet att lämna 
förslag direkt till kommunfullmäktige, 
bilaga 3: motion (mp) om stärk demokratin och öka 
engagemanget, inför Rådslag 

• Slutrapport från arbetsgruppen för översyn av den politiska styr-
ningen m.m. 2005-10-11 

– – – – 
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Dnr 32/05  769 
 

§ 86 Ledning och samordning av 
folkhälsofrågor i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i huvudsak enligt utvecklingsutskottets 
förslag kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta ett folkhälsoråd i Sundsvall, 

 
att folkhälsorådets uppgift är att utveckla och samordna 

folkhälsoarbetet i Sundsvall, 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att i november återkomma med 
förslag till arbetsordning för folkhälsorådet, 
 

att ersättning till de kommunala politikerna i folkhälsorådet 
betalas från kommunfullmäktiges anslag för arvoden; samt 
 

att rådet i november 2006 återrapporterar till kommun-
fullmäktige om hur arbetet går framåt. 
 

att utse ledamöterna i kommunstyrelsens utvecklingsutskott till 
kommunens politiska representanter i folkhälsorådet till och 
med november månad 2006. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har på uppdrag av utvecklingsutskottet 
tagit fram ett förslag till ledning och samordning av folkhälsofrågor 
i Sundsvall. 
 
Förslaget innebär att ett folkhälsoråd bildas. 
 
Följande föreslås ingå i folkhälsorådet: 
- Landstinget i Västernorrland 
- Sundsvalls kommun 
- Polismyndigheten i Västernorrland 
- Näringslivet 
- Mittuniversitetet 
- Frivilliga organisationer 
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Förtroendevalda bör ingå i folkhälsorådet. Detta ger möjlighet för 
folkhälsorådet att även vara en mötesplats för politiker och 
tjänstemän. 
 
Frivilliga organisationer kan vid behov vara representerade av 
förening som är aktiv i aktuella frågor. 
 
Folkhälsorådets uppgifter är bl.a. att i samverkan: 
- följa hur folkhälsan är och ta initiativ till adekvata insatser 
- genomföra insatser för en god folkhälsa tillsammans med be-

rörda driftsverksamheter 
- medverka till att genomföra beslut i olika handlingsprogram som 

antagits inom folkhälsoområdet 
- bistå verksamheterna med kunskap och metoder för ett effektivt 

folkhälsoarbete 
- koordinera insatser för att nå bästa möjliga resultat 
- följa upp och utvärdera resultatet av gjorda insatser 
- rapportera till resp. huvudmans ledning om folkhälsorådets 

arbete 
- informera bl.a. allmänhet och medier, i lämpliga sammanhang, 

om folkhälsorådets insatser 
- arbeta för att tydliggöra samhällets kostnader för brister i folk-

hälsan 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 10 april 2006 påtalar 
stadsjuristen att det i tredje att-satsen bör stå arbetsordning i stället 
för reglemente. 
 
Lena Österlund (s) yrkar att ledamöterna i kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott utses till kommunens politiska representanter i 
folkhälsorådet till och med november månad 2006. 
 
Inlägg görs av Annelie Luthman (fp) och Christer Berglund (s). 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag med 
den ändring som stadsjuristen tog upp och med det tillägg som Lena 
Österlund yrkade. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-03-28, § 50 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-13 
 
– – – – 
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Dnr 305/05  030 
 

§ 87 Svar på motion (fp) - ”Stimulera 
jämställdhet i tidig ålder” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att motionen avslås. 

Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna föreslår i motionen ”Stimulera jämställdhet i 
tidig ålder” 
 
att kommunfullmäktige inrättar ett jämställdhetsprojekt över en 
period om fyra år med en jämställdhetskoordinator anställd i 
kommunen för att stärka jämställdhetsarbetet inom barnomsorgen 
 
att kommunfullmäktige ger i uppdrag till barn-och 
utbildningsnämnden att ta fram ett pedagogiskt underlag som ska 
vara vägledande för projektet och jämställdhetskoordinatorns arbete 
och det sätt på vilket projektets resultat ska inarbetas i kommunens 
fortbildning för all  barnomsorgspersonal 
 
att kommunfullmäktige i uppföljningar och utvärderingar begär 
utvärderingar av arbetet med jämställdhet 
 
att kommunfullmäktige inrättar ett stipendium som stimulans till 
jämställdhetsutveckling inom det kommunala verksamhetsfältet 
samt 
 
att kommunstyrelsen utses vara jury för att utse årets stipendiat. 
 
Barn-och utbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att 
motionen avslås. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2006 yrkar Lars 
Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) bifall till motionen. 
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Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till de tre första att-satserna i 
motionen. 
 
Ordföranden säger att det finns tre yrkanden och att hon därför 
kommer att ställa finansutskottets förslag, Lars Perssons m.fl. 
yrkande och Lars Hillerströms yrkande mot varandra. Hon finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Reservation 
Lars Persson (fp), Annelie Luthman (fp) och Reinhold Hellgren (c) 
samt Lars Hillerström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för framställda yrkanden.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-21, 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-08 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2005-11-30, § 101 
• Fp: skrivelse med klargöranden – stimulera jämställdhet i tidig 

ålder 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2005-09-29 
• Motion (fp) Stimulera jämställdhet i tidig ålder! 
 
– – – – 
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Dnr 530/05  030 
 

§ 88 Svar på motion (s) om anpassning av val-
material och information 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att godkänna valnämndens redovisning av det material nämnden 

producerar vid ett val; samt 
 

att därutöver anse motionen besvarad med hänvisning till val-
kansliets skrivelse daterad 2006-02-23. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna menar i motionen ”anpassning av valmaterial 
och information” att valinformationen till funktionshindrade och 
invandrargrupper ska förbättras och yrkar därför: 
 

Att en snabb inventering görs av det material, information, 
annonser etc. som gjordes i den förra valrörelsen 
 
Att information etc. anpassas så att även de i motionen nämnda 
medborgarna så långt som möjligt kan ta del av informationen i 
den kommande valrörelsen. 

 
Motionen har remitterats till valnämnden samt de politiska partierna 
för yttrande. Yttrande har inkommit från Folkpartiet Liberalerna och 
Kristdemokraterna. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-03-21, § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-13 
• Valnämndens protokoll 2006-03-01, § 19 
• Valkansliets skrivelse 2006-02-23 
• Valkansliets skrivelse 2005-12-21 
• Remissyttrande (fp) över motion (s) 
• Remissvar (kd) (s):s motion 
• Motion (s) om anpassning av valmaterial och information 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-04-10 41 
 

 
Dnr 457/05  030 
 

§ 89 Svar på enskild motion (c) om ny modell 
för ungdomsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera motionen för samtidig behandling med ärendet 

om Mål och metoder för ungdomars inflytande i Sundsvall 
(dnr 204/03 012). 

 

Bakgrund 
I en motion har två företrädare för centerpartiet föreslagit en ny 
modell för ungdomsrådet. Anledningen är att tidigare prov med 
ungdomsfullmäktige och ungdomsråd inte varit övertygande. En ny 
modell bör vara att olika konstellationer som representerar 
ungdomsgrupper utser representanter till ungdomsfullmäktige och 
ev. även ungdomsrådet. 
 
Kommunstyrelsekontoret förordar istället att förslaget till program 
för ungdomars inflytande, ”Mål och metoder för ungdomars 
inflytande i Sundsvall” följs. Programmet kan troligen antas av 
kommunen innan sommaren. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsen sammanträde den 10 april 2006 yrkar 
Reinhold Hellgren (c) att ärendet ska återremitteras till kommun-
styrelsekontoret för en samtidig behandling av ärendet om Mål och 
metoder för ungdomars inflytande i Sundsvall (dnr 204/03 012), 
samt för att remitteras till ungdomsförbunden och andra ungdoms-
organisationer för yttrande. 
 
Efter diskussion enas ledamöterna att ett beslut om återremiss inte 
behöver, på sätt som anges i utvecklingsutskottets protokoll, 
behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden ställer utvecklingsutskottets förslag om återremiss mot 
Reinhold Hellgrens yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet. 
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Reservation 
Reinhold Hellgren (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-03-28, § 51 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-12 
• Motion från centerpartiet (c) 2005-10-04 
 
– – – – 
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Dnr 38/06  002 
 

§ 90 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 7 och 21 mars 2006; samt 
 
Utvecklingsutskottet den 14 och 28 mars 2006. 

 
– – – – 
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Dnr 39/06  002 

§ 91 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut från den 2 – 30 mars 

2006 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av 
kommunstyrelsens beslutanderätt. 
 

 
– – – – 
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Dnr 40/06  002 
 

§ 92 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga ett beslut om ålderspension som 

fattats den 27 februari 2006, nr 4, med stöd av kommun-
styrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor. 
 

 
– – – – 
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Dnr 149/06  009 
 

§ 93 Delegationsbeslut – begäran om 
utlämnande av allmän handling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut den 14 mars 2006 som fattats 

av kommunjuristen. 
 

 
– – – – 
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Dnr 36/06  006 
 

FÖR KÄNNEDOM 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden: 

MUNTLIG INFORMATION 
• Ewa Back påminner om att anmälan skall göras avseende 

utbildning i intern kontroll den 18 maj 2006 
 
• Ewa Back påminner om intervjuer som Kommunförbundet 

Västernorrland skall göra med politiker den 25-26 april 2006 
och att anmälan skall ske till Ewa-Britt Norén 

PROTOKOLL 
• Presidiekonferensens protokoll den 14 februari 2006 

REVISORERNA FÖR SUNDSVALL-TIMRÅ RÄDDNINGSTJÄNST-
FÖRBUND 
• Granskning av årsredovisning 2005 (Ks dnr 182/06  042 med 

hänvisning till Ks dnr 192/06  107) 

SUNDSVALLS KOMMUN KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll av 

verksamheten (Ks dnr 180/06 007) 

GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING 
• Inbjudan till fortbildningen ”Ansvar och befogenheter för 

förvaltningschefer och andra kommunala chefer” den 8 maj 
2006 i Gävle 

MÅL 1 SÖDRA SKOGSLÄNSREGIONEN 
• Nyhetsbrev (nr 1 – febr 2006) om ”Uppdrag 

landsbygdsutveckling – när kraften kommer inifrån” 
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KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND 
• Årsberättelse 2005 
• Verksamhetsplan 2006 med budget 
• Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2006-2008 
 
– – – – 
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