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Kl. 14.00 – 16.50 Tid 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Lars-Erik Nyberg  tjänstgörande ersättare t.o.m. § 158 
 s João Pinheiro  tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 159 
 s Anita Bdioui   
 s Leif Nilsson   
 s Margareta Johansson tjänstgörande ersättare 
 s K Lennart Andersson tjänstgörande ersättare 
 m Magnus Sjödin   
 m Per Wahlberg   
 fp Mats Zetterberg  tjänstgörande ersättare  
 fp Annelie Luthman   
 v Habib Effati   
 v Kim G Ottosson  t.o.m. § 164 
 v Claes Stockhaus  tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 165 
 c Reinhold Hellgren  t.o.m. § 177 
 c Mats Mehlin tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 178 
 kd Hans Brynielsson   
 mp Lars Hillerström   
    
Ersättare s Agneta Eng   
 kd Ronnie Hörnvall   
 mp Ingrid Möller   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör, t.o.m. § 158 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Anders Jonsson vd Sundsvall Energi AB, § 155 
 Anders Hedenius vice ordförande Sundsvall Energi AB, § 155 
 Anders Lidén vd Stadsbacken AB, §§ 155-156 
 Gunnel Åhlund-Näslund utredare, § 158  
 Erik Thunström upphandlare, § 159  
   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-09-11 2 
 

 

Protokollet omfattar §§ 155–183 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Magnus Sjödin 
Justerare 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla 2006-09-13 betygar  
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Magnus 
Sjödin med Per Wahlberg som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr  1/06  105 
 

§ 155 Presentation av Sundsvall Energi 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 Sundsvall Energi AB bjudits in.  
 
Styrelsens ordförande har anmält hinder och styrelsen företräds därför 
av vice ordförande Anders Hedenius. 

Överläggning 
Anders Hedenius, vice ordförande i Sundsvall Energi AB, inleder 
genom att ge en kort redogörelse för bolagets historia. Han redogör 
därefter för kommunfullmäktiges beslut från mars 2004 att investera 
nästan en miljard kronor i ett nytt kraftvärmeverk, projektet varm.nu, 
och hur styrelsen har arbetat med projektet bl.a. genom att avsätta 
mycket tid på sina styrelsemöten till såväl praktiska som ekonomiska 
frågor. Han berör även styrelsens roll utifrån ägardirektiven och 
aktiebolagslagen, hur uppföljningen av styrelsearbetet genomförs samt 
kort om den medarbetarenkät som gjorts.  
 
Anders Jonsson, verkställande direktör i Sundsvall Energi AB, 
fortsätter informationen genom att behandla följande punkter: 
 
• Aktuellt, allmänt 

o Mycket höga el- och oljepriser 
o Skatt på förbränning av visst hushållsavfall fr.o.m. 2006-07-01 
o Start av elhandel förbereds 
o Ekonomiskt läge svagare än budget – p.g.a. oljekostnader 

 

• 2006-2009 – prognos, budget och plan för 
o Sundsvall Energi AB 
o Sundsvall Elnät AB 
o Reko Sundsvall AB 
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• 2005-2009 – koncernen vad gäller  
o Investeringar 
o Avkastning EK 
o Soliditet 
o Anställda 

 

• Utgångspunkter 2006-2009, varvid bl.a. nämns 
o Återställning av nivå för anläggningsunderhåll 
o Nedprutad kompetensutveckling återställs (ökar) 
o Oljeanvändning minskar med ca 40 000 ton/år 
o Stora pensionsavgångar, kompetensväxling – men just nu inga 

rekryteringsproblem 
o Utredning om ytterligare minskning av olja 
o Utreda deltagande i Bio Fuel Region 
o Avsluta gamla deponien på Blåberget 

 

• Miljöcertifierade 
o Certifierat ISO 14001 av BVQi 

 

• Lägesrapporter om 
o Projekt varm.nu 
o Projekt Energikombinat 
o Avfallsmarknaden 
o Fjärrvärmemarknaden 

 
Reinhold Hellgren (c) frågar om det är aktuellt att använda gasol, vem 
som skall betala det prognostiserade överdraget på 45 mkr för projektet 
varm.nu och om särskild skatt på hushållsavfall. 
 
Lars Hillerström (mp) frågar om det sägs något om järnvägstransporter 
i bolagets miljöpolicy. 
 
Mats Zetterberg (fp) ger kommentaren att överdraget som angetts till 
45 mkr vid en beräkning på 2004 års prisnivå och indexuppräkning 
uppgår till cirka 5 mkr. 
 
Anders Jonsson besvarar frågorna och kommentaren. 
 
Ordföranden tackar Anders Hedenius och Anders Jonsson och förklarar 
informationen, som pågått en timme, för avslutad. 

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

som avser Sundsvall Energi AB 
 
– – – –  
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§ 156 Presentation av Anders Lidén, ny vd i Stads-
backen AB 

Anders Lidén berättar om sig själv, om erfarenheter av yrkeslivet och 
om hur han ser på sin roll som verkställande direktör och på ägarens 
roll.  
 
– – – –  
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§ 157 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Lugn sommar på kommunstyrelsekontoret 
 
• Succé för Sundsvall på KOMMEK-mässan i Malmö  
  

Ewa Back (s), som jämte utredaren Helene Westerlund presenterade 
kommunens arbete med Mål- och resursplan på ett seminarium på 
mässan, kompletterar informationen. 
 

• Kommunhälsan hälsodiplomerad 
 
• Nya bidrag till redundant utbyggnad av IT-infrastruktur  
 
• Ny medborgarenkät på gång 
 
• Medborgarenkäten 2004 (exempel från åtgärdsprogrammet) 

o Kartläggning av brottsutsatta platser 
o Företagslots 
o ”Fixarn” 
o Familjecentraler i Ljustadalen och Skönsberg 
o Synpunkt Sundsvall 
 

• Marknadsundersökning av personaltidningen Skopet 
 

Leif Nilsson (s) lämnar en kommentar. 
 
– – – –  
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Dnr 311/06  105 
 

§ 158 Information om strukturfonderna 2007–2013 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har i samband med ett möte den 17 
augusti 2006 med länets kommuner och landsting bett deltagarna 
inkomma med en förteckning över potentiella mål 2-projekt som inspel 
till det pågående framtagandet av ett regionalt operativt program för 
Mål 2 Konkurrenskraft och sysselsättning. 

Överläggning 
Utredaren redogör för de nationella och regionala dokumenten, för 
beslutsstrukturen för mål 2 och för kommunens handläggning som 
fortsätter i utvecklingsutskottet den 26 september och finansutskottet 
den 10 oktober 2006, den dag länsstyrelsen senast vill ha svar.  
 
Frågor ställs av och kommentarer lämnas av Ewa Back (s), Reinhold 
Hellgren (c), Lars Hillerström (mp), João Pinheiro (s) och Margareta 
Johansson (s). 
 
Utredaren besvarar frågorna och kommentarerna samt förklarar att den 
nationella planen skulle ha kommit under februari månad men kom 
först juni/juli 2006. 
 
Ledamöterna anser att kommunen skall bevaka att ramprogram skall 
tillåtas. 

Underlag för informationen 
• Förteckning över potentiella mål 2-projekt i Sundsvalls kommun, 

kommunstyrelsekontoret 2006-08-31 
• Nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning – 

en sammanfattning, Hans Halvarsson, länsstyrelsen Jämtlands län 
• Riktlinjer för regionala strukturfondsprogram för regionala 

utvecklingsfonden, Bilaga 1 
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• Mål 2 Regionala konkurrenskraft och sysselsättning/En första skiss 
till programinnehåll, Västernorrlands län 

 
– – – –  
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Dnr 393/06  050 
 

§ 159 Finansiell handel med elkontrakt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun ska använda finansiell handel av elkraft 

via mäklare eller egen aktör på Nordpool och då göra pris-
säkringar för längre perioder (3-4 år); samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i samråd med fastighets-
kontoret bilda en grupp som skall utforma en fullmakt hur 
mäklarens uppdrag ska regleras. 

Bakgrund 
El är en vara som till skillnad från de flesta andra varor inte går att 
lagra och därför skall den förbrukas i samma sekund som den produ-
ceras. De viktigaste faktorerna som styr prissättningen är den hydro-
logiska balansen (vattentillgången), oljepriset, kolpriset, gaspriset och 
priset på utsläppsrätter. 

Utvecklingen på elmarknaden har varit dramatisk under de senare 
åren. Vi har haft flera somrar med extremt torrt väder. Detta har med-
fört att den hydrologiska balansen utvecklats negativt vilket drivit 
priset uppåt. Intill nyligen har den hydrologiska balansen varit den 
absolut viktigaste parametern för elpriset. Mycket nederbörd på rätt 
ställe är lika med lågt elpris. Nu har det tillkommit handel med ut-
släppsrätter, som tryckt upp priset ytterligare. Denna handel är 
mycket omdiskuterad just nu. För att ytterligare komplicera det hela 
så sker handel i olika valutor (Euro, Dollar, Pund). 

Nuvarande handel med elkraft 
Med den metod som vi hittills har använt har vi låst elpriserna för ett 
eller flera år vid ett tillfälle. Denna metod är inte så riskfylld när el-
priset är stabilt. Metoden är däremot inte anpassad för den situation 
som vi har idag med en volativ (föränderlig) elmarknad. Ett felaktigt 
beslut om låsning av hela årsvolymer kan få mycket stora ekonomiska 
konsekvenser. För Sundsvalls kommun med bolag innebär en föränd-
ring med 1 öre/kWh att kostnaden förändras med över 1 miljon 
kronor per år. 
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Finansiell handel med elkraft 
För att minska risken med att låsa stora volymer vid enstaka tillfällen 
finns möjligheten att prissäkra mindre volymer vid flera tillfällen. På 
detta sätt sprids risken. Samtidigt som det inte blir några ”jätteklipp”, 
som det kan bli om stora volymer prislåses vid rätt tillfälle, riskeras 
inte heller att det blir några ”katastrofköp” som det kan bli vid pris-
låsning av stora volymer vid fel tillfälle. 

Vid upphandling enligt den metod som använts måste priserna säkras 
under tiden från det att upphandlingen är genomförd till dess att den 
nya leverantören ska överta leveransen. Det handlar normalt om några 
månader. Är det under dessa månader höga priser så tvingas man an-
tingen att låsa till de höga priserna eller ligga med rörligt pris som 
antagligen också då är högt. 

Den finansiella handeln kan ske på olika sätt. Ofta prissäkras volymer 
på tre års sikt. Det innebär att under 2006 börjar prissäkring av leve-
ranser fram till 2010. Det elpris som kommer att gälla för 2010 blir då 
ett medelvärde på de inköp som gjorts under ca 3 år. 

Hur stor mängd som ska prissäkras vid olika tillfällen beslutas i den 
strategi som tas fram. Vid diskretionär förvaltning överlåts till mäkla-
ren att, inom ramen för den upprättade strategin göra köp när det be-
döms vara lämpligt. Målsättningen med detta är att utnyttja mäklarens 
kompetens att kunna prissäkra leveranserna vid tidpunkter som är 
gynnsamma. 

Ett extremfall av finansiell handel är att prissäkra all förbrukning 
under ett eller två år framåt vid ett tillfälle. Det motsvarar då exakt de 
förutsättningarna vi haft under det avtal som nu gäller. 

Finansiell handel kan ske utan att man har behov av någon fysisk 
leverans av el. I ett sådant läge blir den finansiella handeln rent 
spekulativ. Vi är tvungen att köpa el och vårt motiv blir istället att ut-
nyttja den finansiella handeln för att minska risken. 

En grundtanke i den föreslagna modellen är att den mängd som pris-
säkras finansiellt motsvarar den prognostiserade fysiska elleveransen. 
Det går inte att veta exakt hur stor den fysiska elleveransen blir. Det 
beror t.ex. på utetemperaturen. Variationen mot prognosen brukar 
ändå bli relativt liten. Om det prissäkrats mer än vad som förbrukats 
får överskottet ”säljas” till priserna enligt Nord Pool och om det be-
hövs mer än vad som prissäkrats måste det ”köpas” el. I båda fallen 
kan det bli vinst eller förlust. Eftersom det är en liten del påverkas det 
totala elpriset för perioden endast marginellt. 
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Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll den 5 september 2006 
Upphandlaren redogör för den aktuella situationen samt för vilka beslut 
som enligt kommunstyrelsekontorets mening fordras med anledning av 
det uppkomna läget. Därvid anges bl.a. följande. För att säkra fortsatt 
fysisk leverans av elkraft efter den 30 november 2006 då nuvarande 
avtal med E.On Försäljning Sverige AB löper ut bör ett beslut om ingå-
ende av ett förlängningsavtal avseende en period om fyra månader 
fattas. 
 
Därutöver är av stor vikt att beslut kan fattas om ingående av fastpris-
avtal vid tidpunkt då detta bedöms vara lämpligt. Ett sådant beslut 
måste dock tas mycket snabbt vid tidpunkt då förutsättningarna är dom 
rätta. Mot bakgrund av detta fordras att beslutanderätten angående in-
gående av fastprisavtal delegeras till en grupp bestående av represen-
tanter från fastighetskontoret, kommunstyrelsekontoret och MittSverige 
Vatten AB. 
 
Finansutskottet diskuterar ärendet och finner att avtalet skall förlängas, 
att en grupp enligt ovan får delegation att besluta om fastprisavtal och 
att kommunstyrelsens ordförande ges rätt att skriva under avtal om 
förlängning. 
 
Utskottet beslutar vidare att kommunstyrelsekontoret inför kommun-
styrelsens sammanträde den 11 september 2006 skall sammanställa en 
skrivelse avseende frågan om kommunen skall bedriva finansiell 
handel med kontrakt avseende elkraft. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2006 inleder 
upphandlaren.  
 
En fråga av Annelie Luthman (fp) besvaras av upphandlaren och Ewa 
Back (s). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-08 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 173 
 
– – – – 
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Dnr 177/06  107 
 

§ 160 Fråga om godkännande av ändring av 7 § i 
stadgarna för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna den av styrelsen för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse be-

slutade ändringen av 7 § i stadgarna för stiftelsen. 

Bakgrund 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse grundades 1976. Stiftelsen har till ändamål 
att förbättra sjöfolkets situation inom Sundsvalls skeppningsdistrikt och 
därvid främst stödja och berika sjöfolkets sociala och kulturella aktivi-
teter, stödja verksamheten vid fritidsanläggningar för sjöfolk samt att 
stödja sjöfolkets kurs- och studieverksamhet. Stiftelsens förvaltning 
ombesörjs av en styrelse med säte i Sundsvall. Vid sammanträde den 
24 februari 2006, § 3, beslutade styrelsen att godkänna förslag till änd-
ring av 7 § i stadgarna för stiftelsen i enlighet med vad som framgår av 
bilaga till denna skrivelse. Ändringen innebär att styrelsen skall sam-
manträda minst en gång per år mot minst två gånger per år enligt nu 
gällande stadgar. Vidare förlängs tiden för kallelse till styrelse-
sammanträde till minst 14 dagar före sammanträdet istället för som 
enligt nu gällande stadgar minst 7 dagar. Enligt stadgarnas 13 § skall 
ändring av stadgarna godkännas av Sundsvalls kommun efter samråd 
med Handelsflottans kultur- och fritidsråd. 

Överläggning 
Noteras att Leif Nilsson (s) inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-06-13, § 142 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-18 
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelses skrivelse 2006-03-10 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-20 
• Handelsflottans kultur- och fritidsråds skrivelse 2006-05-03 
 
– – – – 
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Dnr 16/06  107 
 

§ 161 Finansiering samt indikatorer för verksam-
heterna Åkroken Science Park samt Inve-
stera i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att fördela de av kommunfullmäktige beslutade 4 mkr per år under 

perioden 2007-2010 till Åkroken Science Park och Investera i 
Sundvall enligt följande: Åkroken Science Park 2 640 tkr per år 
och Investera i Sundsvall 680 tkr för år 2007 och 1 360 tkr per år 
under 2008-2010 och att av de beslutade 4 mkr under 2007 ska 
680 tkr inte tilldelas Investera i Sundsvall eller Åkroken Science 
Park utan detta belopp ska reserveras för tilläggsuppdrag till 
dessa organisationer under 2007; 
 

att bevilja Åkroken Science Park totalt 5 640 tkr per år under perio-
den 2007 – 2010 och Investera i Sundsvall totalt 2 030 för år 
2007 och 2 710 tkr för perioden 2008-2010; 
 

att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt mark-
nadsföring och turism; 
 

att anta föreslagna indikatorer för Åkroken Science Parks och Inve-
stera i Sundsvalls verksamhet 2007-2010; 
 

att årligen i mars redovisa de föreslagna indikatorerna för Åkroken 
Science Park och Investera i Sundsvall och i september redo-
visar VD:arna för bolagen till utvecklingsutskottet årets verk-
samhet samt framtida planer; samt 
 

att överlämna detta beslut till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fick i juni 2005 i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda hur verksamheterna inom Åkroken Science Park och Investera i 
Sundsvall kan finansieras när EU-medlen är slut. Kommunstyrelsen 
beslutade den 13 februari (§ 23) att uppdra till kommunstyrelsekontoret 
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att framlägga förslag på hur kommunens finansiering till Investera i 
Sundsvall och Åkroken Science Park kan ske inom ram för kommun-
styrelsekontoret och för kommungemensam verksamhet. 
 
Den 27 februari beslutade kommunfullmäktige att under perioden 
2007-2010 öka det årliga bidraget till Investera i Sundsvall och 
Åkroken Science Park med 4 mkr och att ge kommunstyrelsen i upp-
drag att fördela dessa medel mellan de två organisationerna samt att 
4 mkr inarbetas i budget för 2007-2010 och tillförs anslaget för när-
ingslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. 
 
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att ta upp diskussioner med 
övriga medlemmar i Investera och Åkroken om att de ska öka sina år-
liga bidrag för att upprätthålla nuvarande verksamhetsnivå samt att 
tillsammans med de två organisationerna utveckla deras resultatupp-
följning. Slutligen beslutades att Investera i Sundsvalls och Åkroken 
Science Parks verksamheter ska följas upp två gånger per år. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår utvecklingsutskottet besluta att 
notera föreslagen finansiering av utökat bidrag på 4 mkr till Åkroken 
och Investera enligt det upprättade PM som ingick i kompletteringen 
till kommunstyrelsekontorets förslag till Mål- och resursplan för 
2007-2009 och som ska fastställas av kommunfullmäktige i november 
2006 samt att uppdraget därmed anser vara utfört. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår vidare att utvecklingsutskottet före-
slår kommunstyrelsen besluta att fördela de av kommunfullmäktige 
beslutade 4 mkr per år under perioden 2007-2010 enligt följande: 
Åkroken Science Park 2 640 tkr per år och Investera i Sundvall 680 tkr 
för år 2007 och 1 360 tkr per år under 2008-2010. 
 
På grund av att Investera i Sundvall uppbär finansiering t o m 
2007-06-30 bör endast hälften av 2007 års bidrag tilldelas. Kontoret 
föreslår att resterande 680 tkr reserveras för att ge tilläggsuppdrag till 
de två organisationerna. 
 
Sammanfattningsvis föreslås Åkroken Science Park beviljas totalt 
5 640 tkr per år under perioden 2007 – 2010 och Investera i Sundsvall 
totalt 2 030 för år 2007 och 2 710 tkr per år för 2008-2010. 
 
Slutligen föreslås att föreslagna indikatorer för Åkroken Science Park 
och Investera i Sundsvall antas. Årligen i mars ska dessa indikatorer 
redovisas och i september redovisar VD:arna för bolagen till utveck-
lingsutskottet årets verksamhet samt framtida planer. 
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Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2006 förklarar 
ordföranden att sidan 51 i handlingarna (sidan 6 i förvaltnings-
skrivelsen) skall bytas ut eftersom begreppet ”case” skall ersättas med 
”etableringsärende” samt att för de angivna indikatorerna för Åkroken 
skall sist i andra och fjärde strecksatsen ett förtydligande med ”per år” 
införas.  

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-06-20, § 108 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-01 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2006-04-24 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-02-27 
 
– – – – 
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Dnr 436/04  105 
 

§ 162 Gemensam organisation för scenkonsten i 
Västernorrlands län 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun tillsammans med Landstinget Västernorr-

land skall bilda en gemensam organisation för länsinstitutio-
nerna inom musik, teater, dans och film; 
 

att organisationsformen skall vara ett aktiebolag; 
 

att bolaget skall ha sitt säte i Sundsvall; 
 

att bolagets verksamhetsföremål skall vara att driva och organisera 
verksamhet inom musik-, teater-, dans- och filmkonstområdet 
liksom därmed förenlig verksamhet; 
 

att Norrdans inträde i bolaget avvaktar till dess organisation och 
verksamhet har stabiliserats; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med landstings-
styrelsen leda arbetet vidare med frågan kring bolagsordning, 
aktieägaravtal, ägardirektiv, budget m.m. i enlighet med den 
inriktning som framgår ovan samt i enlighet med PM fogat som 
bilaga till denna förvaltningsskrivelse. Kommunstyrelsen skall 
därvid återkomma till kommunfullmäktige för beslut i dessa 
avseenden under våren 2007. 

Bakgrund 
I utredningen ”Förutsättningar för kulturverksamhetens utveckling”, 
genomförd av Landstinget i Västernorrlands län och slutförd sommaren 
2005, föreslogs att länets kulturinstitutioner för teater, musik, dans och 
film förs samman till en gemensam organisation med säte i Sundsvall. 
Vid finansutskottets sammanträde den 21 juni 2005, § 164, redogjorde 
kultur- och fritidsdirektören för utredningen och finansutskottet be-
slutade att framföra till landstinget bl.a. att det enligt utskottets mening 
är bra att sammanföra kulturinstitutionerna och Film i Västernorrland 
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till en gemensam organisation och att den gemensamma organisationen 
skall etableras i Sundsvall. 
 
Den 13 februari 2006, § 34, beslutade kommunstyrelsen angående 
genomförandet av den fortsatta utredningen beträffande den gemen-
samma organisationen för scenkonst. Därvid har kommunstyrelsen 
ställt sig bakom kommunstyrelsekontorets förslag om utseende av 
projektledare som bl.a. skall ha till uppgift att utarbeta nödvändiga 
beslutsunderlag. Den 4 augusti 2006 har den utsedda projektledaren 
Birgitta Gillgren lagt fram PM ”Gemensam organisation för scen-
konsten i Västernorrland” med förslag till beslut (fogat som bilaga till 
denna skrivelse). 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 11 september 2006 
förklarar Magnus Sjödin (m) att han inte har något att erinra mot 
förslaget. 
 
Hans Brynielsson (kd) förklarar att han står bakom förslaget. 
 
Annelie Luthman (fp) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen bifaller finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 161 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-28 
– – – – 
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Dnr 138/04  006 
 

§ 163 Ändring av p. 2.8 i ”Ägarpolicy och generella 
ägardirektiv” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att ändra p. 2.8 i ”Ägarpolicy och generella ägardirektiv” i enlighet 

med förslag på s. 3 i kommunstyrelsekontorets skrivelse date-
rad 2006-07-07. 

Bakgrund 
Rättsläget har varit oklart beträffande i vilken omfattning anställda i 
bolag där kommun eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande in-
flytande omfattas av meddelarskydd. Från och med den 1 juli 2006 har 
en ny bestämmelse trätt i kraft som syftar till att stärka och förtydliga 
meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala före-
tag. 
 
Bestämmelsen har införts i 1 kap. 9 a § sekretesslagen (1980:100) och 
innebär att anställda och uppdragstagare i bl.a. kommunala bolag, med 
undantag för verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrel-
seledamot och styrelsesuppleant, omfattas av meddelarfrihet i för-
hållande till arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren på samma sätt 
som om de vore anställda i myndigheter. Detta innebär att de anställda 
är fria att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande 
och att arbetsgivaren är förhindrad att ingripa mot missbruk av tryck-
friheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk samt 
att efterforska upphovsman eller meddelare. 
 
I punkten 2.8 i av fullmäktige antagna ”Ägarpolicy och generella bo-
lagsdirektiv” redovisas vad som gäller avseende meddelarfrihet i av 
Sundsvalls kommun helägda bolag. Redovisningen bygger på det 
rättsläge som gällde före den 1 juli 2006. Mot bakgrund av den angivna 
lagändringen fordras att p. 2.8 i ”Ägarpolicy och generella bolags-
direktiv” anpassas till det nu gällande rättsläget. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 162 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-07-07 
 
– – – – 
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Dnr 389/06  107 
 

§ 164 Antagande av bolagsordning och aktieägar-
avtal för Stadshuset i Sundsvall AB (under 
bildande) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning under den tid 

aktiebolaget ägs av kommunen; 
 

att godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal; 
 

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning avseende tiden 
från och med att aktiebolaget ägs gemensamt av Sundsvalls 
kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten; samt 
 

att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att svara för genom-
förandet av bolagsbildningen och för den ändringsanmälan som 
därefter skall ges in till Bolagsverket. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-27, § 611, bland annat att bilda 
ett utvecklingsbolag för fastigheten Stadshuset 1 och att ge kommun-
styrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet av bolagsbildningen. 
Vidare gavs fastighetsnämnden rätt att efter utvecklingsbolagets regi-
strering överlåta fastigheten till bolaget samt att ingå övriga erforder-
liga avtal. 
 
Samtidigt pågick processen med att ändra detaljplanen för fastigheten 
för att skapa möjlighet till kommersiella ytor. Denna detaljplan antogs 
av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 699, och det beslutet vann laga 
kraft den 17 juli 2006. Diskussioner mellan Fastighetsaktiebolaget 
Norrporten (Norrporten) och Sundsvalls kommun avseende formerna 
för det framtida gemensamma ägandet av utvecklingsbolaget har pågått 
parallellt med planfrågan. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 172 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-01 

o Bolagsordning för helägt bolag (bilaga 1) 
o Aktieägaravtal (bilaga 2) 
o Bolagsordning för gemensamt ägt bolag (bilaga 3) 

 
– – – – 
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Dnr 564/05  740 
 

§ 165 Uppföljning av utvecklingsplanen 2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att skjuta upp 2006 års uppföljning av utvecklingsplanen för tillväxt 

och arbete till hösten 2007; samt 
 

att uppföljningarna av Åkroken Science Park och Investera i 
Sundsvall genomförs som planerat. 

Bakgrund 
Utvecklingsplanen för tillväxt och arbete antogs av kommunfullmäk-
tige 1999 och då beslutades att planen ska följas upp årligen. 
 
Under våren 2006 startade ett projekt vars syfte är att ta fram en struk-
tur för de styrdokument som finns inom processen Arbete och tillväxt 
för att därigenom förtydliga verksamhetsstyrningen och stärka kopp-
lingen till den ekonomiska fördelnings- och måldiskussionen. Projektet 
ska samordna och strukturera de planer och samarbetsavtal som finns 
inom huvudprocessen Arbete och tillväxt samt ge förslag på planer och 
samarbetsavtal som ska upphöra, revideras eller inarbetas/samman-
fogas. 
 
Under hösten fortsätter ovannämnda projekt och detta kan komma att 
påverka utvecklingsplanen för tillväxt och arbete. Därför föreslår 
kommunstyrelsekontoret att kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att skjuta upp 2006 års uppföljning av utvecklingsplanen 
för tillväxt och arbete till hösten 2007. Uppföljningarna att Åkroken 
Science Park och Investera i Sundsvall föreslås genomföras som plane-
rat. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-08-29, § 118 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-14 
 
– – – – 
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Dnr 92/06  220 
 

§ 166 Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls 

kommun att gälla längst t o m 2010-12-31; 
 

att riktlinjerna omprövas innan nästa mandatperiods utgång; 
 

att arbete enligt riktlinjerna skall ske inom ordinarie budget; samt 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa utvecklingen inom 
bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bakgrund 
Utifrån lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 
som säger att kommunfullmäktige skall anta riktlinjer för bostads-
försörjningen beslutade kommunstyrelsen den 10 maj 2004 att uppdra 
till kommunstyrelsekontoret att i samråd med bl.a. stadsbyggnads-
kontoret göra förslag till direktiv för arbete med att skapa riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Förslag till direktiv upprättades av kommunstyrel-
sekontoret efter avstämning med socialdirektör och stadsbyggnadschef. 
Den 8 mars 2005 beslutade utvecklingsutskottet att anta direktivet. Vid 
utvecklingsutskottets sammanträde den 15 november 2005, § 156, 
redovisades en nulägesbeskrivning och utifrån denna diskuterade ut-
vecklingsutskottet förslag till riktlinjer och övrigt innehåll i pro-
grammet. Den 31 januari 2006 beslutade kommunstyrelsens utveck-
lingsutskott att remittera riktlinjerna till andra aktörer för yttrande. 
Efter avslutad remiss har yttranden kommenterats i särskild skrivelse 
och vissa förändringar genomförts. Skrivelse samt inkomna yttranden 
biläggs handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-06-20, § 110 
• Kommunstyrelsekontorets sammanställning över remissvar med 

kommentarer 2006-06-19 
• Remiss 2006-02-08 och inkomna remissvar 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-08 
• Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 - 

Förslag 
 
– – – – 
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Dnr 349/06  253 
 

§ 167 Överlåtelse av fastigheten Aescalapius 9 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att överlåta fastigheten Aescalapius 9 till Faculta Fastigheter AB 

(556456-2659) för en köpeskilling om 2 800 000 kronor enligt 
upprättat köpeavtal; och 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
köpeavtal. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att fastigheten Aescalapius 9 säljs till 
Faculta Fastigheter AB (556456-2659) för en köpeskilling om 
2 800 000 kronor. 
 
Köparen, som sedan tidigare äger grannfastigheten, avser att uppföra en 
byggnad i fem plan innehållande 20 lägenheter med garage i källar-
planet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-08-22, § 153 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-02 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-06-28 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 200606-21, § 224 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-06-14 med köpeavtal och 

karta 
 
– – – – 
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Dnr 348/06  253 
 

§ 168 Överlåtelse av fastigheten Sköns Prästbord 
1:82 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att överlåta fastigheten Sköns Prästbord 1:82 till Norrvidden 

Norrland AB (556230-8212) för en köpeskilling om 963 400 
kronor enligt upprättat köpeavtal, samt 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
köpeavtal. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att  Sköns Prästbord 1:82 säljs till 
Norrvidden Norrland AB (556230-8212) för en köpeskilling om 
963 400 kronor. 
 
Köparen har för avsikt att bebygga fastigheten med en anläggning för 
gasolhantering. Anläggningen finns idag på annan plats inom Birsta-
området (Ljusta 3:9). 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 11 september 2006 
efterlyser Lars Hillerström (mp) beräkningsunderlag för 
köpeskillingens bestämmande. 
 
Inlägg görs av K Lennart Andersson (s). 
 
Ordföranden förklarar att ärendet inför kommunfullmäktiges 
handläggning skall kompletteras med beräkningsunderlag för 
köpeskillingens bestämmande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-08-22, § 154 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-02 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-06-28 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-06-21, § 225 
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• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-06-13 med köpeavtal och 
karta 

 
– – – – 
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Dnr 226/06  007 
 

§ 169 Revisionsrapport avseende granskning av 
bokslut per 31 december 2005 

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

som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har via KPMG genomfört en granskning 
av bokslut per 2005-12-31. Syftet med granskningen har varit att pröva 
om årsredovisningen ger en rättvisande blid av verksamhetens resultat 
och ställning. Granskningen har resulterat i en revisionsrapport där 
iakttagelser och synpunkter redovisas. 
 
Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och hem-
ställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende rapporten. 
Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns redovisade i 
rapportens sammanfattning. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-08-22, § 155 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-09 
• KPMG:s revisionsrapport: Granskning av bokslut per 2005-12-31 
 
– – – – 
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Dnr 227/06  007 
 

§ 170 Revisionsrapport kommunstyrelsens upp-
siktsplikt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i skrivelse daterad 2006-08-28 från kommunstyrelsekontoret.

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har via KPMG genomfört en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningen har resulterat i en 
revisionsrapport där iakttagelser och synpunkter redovisas. 
 
Revisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen 
och hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende 
rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns 
redovisade i rapportens sammanfattning. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll den 5 september 2006-09-05 
Vad avser agendan för möten med nämnderna diskuteras i vilken ut-
sträckning redovisning från nämnderna bör ske i kommunstyrelsen 
respektive i något av kommunstyrelsens utskott. Därvid konstateras att 
det inför den kommande mandatperioden kan vara lämpligt att ytter-
ligare tydliggöra i vilken beslutsinstans redovisning och uppföljning 
skall ske. 
 
Finansutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets för-
slag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 163 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-28 
• Kommunrevisionens skrivelse 2006-04-12 
• Remissblad 
• Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
– – – – 
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Dnr 162/06  024 
 

§ 171 Mitt Sverige Turism – pensionsfrågan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att bevilja Mitt Sverige Turism 141 340 kronor för täckning av 

uppkommen pensionsskuld; samt 
 

att medlen ska belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun är sedan 1997 medlem/ägare i Mitt Sverige Turism 
ekonomisk förening (MST) tillsammans med övriga kommuner i länet, 
landstinget och Handelskammaren. Dessförinnan var kommunen en av 
ägarna av stiftelsen Mitt Sverige Turism, som bildades 1987. I samband 
med att MST bildades 1997 anställdes ett antal personer. De flesta hade 
tidigare arbetat inom de kommunala eller statliga områdena, och kom 
att omfattas av den dåvarande kommunala pensionsplanen. I samband 
med ikraftträdande av den nuvarande pensionsplan valde MST att för-
säkra förmånerna som ingick i det äldre avtalet. Av skrivelse (bifogas) 
framgår att MST från KPA nu fått information om att verksamhetens 
tjänstepensioner är underfinansierade. 
 
Enligt KPA rör det sig om drygt 800 000 kronor som MST antingen 
kommer att få betala till SPV eller skuldföra i balansräkningen. Enligt 
MST ska även löneskatt påföras nämnda belopp och det totala under-
skottet uppgår därför till ca 1 100 000 kronor. Vid MST:s ägarråds 
sammanträde 2006-03-30 gjorde ägarnas representanter en utfästelse att 
täcka den uppkomna pensionsskulden, med respektive ägares andel 
beräknad utifrån samma fördelningsplan som användes i MST:s kon-
sortialavtal vid beräkning av respektive ägares grundavgift. För Sunds-
valls kommuns del innebär det 13 procent av skulden, eller 141 340 
kronor. 
 
Kommunstyrelsekontoret instämmer i ägarrådets bedömning att ägarna 
bör skjuta till medel för att täcka pensionsskulden, och föreslår följ-
aktligen kommunstyrelsen besluta att bevilja MST 141 340 kronor för 
täckning av uppkommen pensionsskuld samt att medlen ska belasta 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 
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Överläggning 

Ur utvecklingsutskottets protokoll den 29 augusti 2006 
Ordföranden redogör i korthet för de diskussioner som förs angående 
Mitt Sverige Turisms verksamhet och dess framtid. Länsstyrelsen ut-
reder vilken efterfrågan som finns bland länets kommuner av en läns-
övergripande organisation på turismområdet. Resultatet av denna ut-
redning skall redovisas vid en konferens anordnad av Mitt Sverige 
Turism i början av november 2006. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-08-29, § 119 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-11 
• Mitt Sverige Turisms skrivelse 2006-04-03 med bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 375/06  129 
 

§ 172 Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 
2006-2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att lägga befolkningsprognosen till handlingarna. 

Bakgrund 
Befolkningen i Sundsvalls kommun beräknas öka från 94 044 personer 
år 2005 till 97 067 personer 2015 eller med i genomsnitt 300 personer 
per år enligt årets befolkningsprognos. Den faktiska befolknings-
ökningen uppgick 2005 till 337 personer. Födelsetalen för Sundsvall 
har ökat kraftigt sedan år 2001 och fruktsamheten ligger över SCB:s 
prognos för riket. Eftersom sysselsättningen har ökat sedan 1998 och vi 
med något undantag har haft ett inflyttningsöverskott sedan 2001 
räknar vi i prognosen med en fortsatt positiv nettoflyttning. 
 
Med anledning av planerad byggnation och outhyrda lägenheter har 
inflyttningen till olika områden beräknats och en fördelning på bl.a. 
kommundelar har gjorts. Eftersom osäkerheterna är stora om hur till-
skottet av bostäder kommer att fördelas geografiskt inom kommun på 
längre sikt har prognosen för delområden begränsats t.o.m. 2010. 
 
Det bör särskilt noteras att den framskrivning av befolkningen som nu 
har tagits fram är en prognos som är baserad på de senaste årens fak-
tiska utveckling och de bedömningar av fruktsamhet och dödlighet som 
SCB har gjort i sin prognos för riket. De senaste årens befolknings-
prognoser skiljer sig därför från de befolkningsmålsättningar eller 
planeringstal som det fattades politiska beslut om på 1900-talet. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-08-29, § 121 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-07-05 
• Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2006-2015, med 

bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 98/03  108 
 

§ 173 Yrkande om skadestånd orsakad av bedriven 
bergtäktverksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att avslå yrkande om skadestånd för bedriven bergtäktverksamhet 

inom fastigheten Gärde 1:42 m.fl. 

Bakgrund 
Nils Larsson, Skravlingsvägen 24, Sundsvall, har i skrivelse till 
kommunstyrelsen (bilaga) framställt yrkande om skadestånd orsakad av 
bergtäktverksamhet på fastighet Gärde 1:42 m.fl. Larsson har vid tele-
fonsamtal 2006-06-12 vidhållit sin uppfattning rörande kommunens 
skadeståndsskyldighet samt uttryckligen begärt att kommunstyrelsen 
fattar beslut i frågan. I skrivelse 2006-06-13 har Nils Larsson och 
dennes hustru Kerstin Larsson uttryckligen begärt kommunstyrelsens 
slutliga svar. 
 
Larsson bor sedan mitten av 1970-talet på fastigheten Vävknuten 7 med 
adress Skravlingsvägen 24. Omkring 300m från denna fastighet har 
sedan början av 1960-talet bedrivits bergtäktverksamhet. NCC AB, 
numera NCC Roads AB, har tillstånd av länsstyrelsen (miljöprövnings-
delegationen) att inom vissa angivna fastigheter bedriva bergtäktverk-
samhet m.m. Miljönämnden i Sundsvalls kommun är tillsynings-
myndighet över verksamheten. 
 
Grunden för Larssons yrkande synes i första hand vara att kommunen 
tillstyrkt täktverksamheten och därmed har ett ansvar för de olägenheter 
denna medför. Larsson yrkar därför ersättning av kommunen för upp-
komna skador på dennes fastighet. Något ersättningsbelopp har inte 
angivits. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-08-29, § 124 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-07-03 
• Yrkande om skadestånd 2006-06-01 
 
– – – – 
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Dnr 248/06  736 
 

§ 174 Förändring av regler för färdtjänstresa med 
taxi 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att avslå kommunstyrelsekontorets förslag att antalet färdtjänstresor 

med taxi ökas från 150 till 200/år; samt 
 

att medge fritt antal färdtjänstresor med taxi under en försöksperiod 
om ett år från och med den 1 januari 2007 och att utfallet av för-
söket därefter skall utvärderas. 

Bakgrund 
Nuvarande regler inom färdtjänsten beslutades i en gemensam utred-
ning inom länet 1999 – 2000. Utredningen syftade till att samma regler 
skulle gälla inom hela länet såväl när det gällde hur många resor en 
färdtjänstresenär skulle få åka som hur stor egenavgiften vid färd-
tjänstresor skulle vara. 
 
Utredningens beslut blev att, antalet resor för den som åkte färdtjänst-
resor med taxi skulle begränsas till 150 st/år. För Sundsvall innebar 
detta att antalet resor höjdes från 144 till 150. Alla sju kommuner i 
länet har inte följt det gemensamt fattade beslutet. Två kommuner, 
Sollefteå och Örnsköldsvik har fortsatt att ha fritt antal resor i likhet 
med vad man haft tidigare. 
 
Detta har medfört att krav på fritt resande även framförts från olika 
handikapporganisationer i Sundsvall. Kollektivtrafikenheten har därför 
undersökt vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle få. 

Överläggning 

Ur utvecklingsutskottets protokoll den 29 augusti 2006 
Anita Bdioui (s) uppger att de synskadades förening har sammanställt 
en synpunktslista och föreningens viktigaste fråga är borttagande av 
begränsningen av antalet färdtjänstresor per person och år. Mot bak-
grund av detta har chefen för kollektivtrafikenheten fått i uppdrag att 
utreda i vilken utsträckning en begränsning av antalet färdtjänstresor 
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motsvarande den i Sundsvalls kommun förekommer i andra kommuner 
samt vilka kostnaderna för dessa resor är i kommuner som helt saknar 
begränsning av antalet färdtjänstresor med taxi per person och år. 
Vidare har frågor om slopandet av begränsningen till 150 färdtjänst-
resor med taxi per person och år aktualiserats av en strävan att ha 
samma regler i hela länet. Som det är nu varierar antalet fria färdtjänst-
resor med taxi mellan kommunerna. Örnsköldsvik och Sollefteå 
erbjuder fritt antal resor. Färdtjänstresorna fyller en viktig funktion för 
den enskilde och underlättar för denne att leva ett socialt liv samt att 
delta i samhällslivet. Mot bakgrund av detta yrkas att den av kommun-
styrelsekontoret föreslagna att-satsen om att antalet färdtjänstresor med 
taxi ökas från 150 till 200/år avslås och att utskottet istället beslutar 
föreslå kommunstyrelsen besluta att antalet färdtjänstresor med taxi 
skall vara fritt per person och år under en försöksperiod om ett år från 
och med den 1 juli 2007 och att utfallet av denna försöksverksamhet 
därefter skall utvärderas. 
 
Per Wahlberg (m) uppger att han ställer sig bakom Anita Bdiouis (s) 
förslag och att detta kommer att uppskattas i handikapprådet. 
 
Annelie Luthman (fp) uppger att hon ställer sig bakom Anita Bdiouis 
(s) förslag samt konstaterar att det är viktigt att försöket utvärderas bl.a. 
så att eventuella ytterligare kostnader med anledning av förändringen 
klart framgår. 
 
Utskottet enas om att besluta i enlighet med Anita Bdiouis (s) yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-08-29, § 125 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-02 
 
– – – – 
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Dnr 386/06  026 
 

§ 175 Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på kommun-
styrelsekontoret i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 

anta det upprättade förslaget Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet 
på kommunstyrelsekontoret i Sundsvall, daterat den 12 juni 
2006. 

att 

Bakgrund 
Samverkansgruppen vid kommunstyrelsekontoret, som på arbetsgivar-
sidan företräds av Åke Svensson och Maria Westerlund och på den 
fackliga sidan av Gunnar Kallin och Gunvor Rydgren, har under en tid 
arbetat fram riktlinjer för kommunstyrelsekontorets arbetsmiljöarbete.  
 
Det framtagna materialet bygger på lagstiftning, avtal och förordningar 
liksom kommunkoncernens arbetsgivarstrategi. Vidare har kontorets 
tidigare erfarenheter och dokument kring arbetsmiljöfrågor använts 
under arbetet, liksom erfarenheter från andra arbetsplatser samt den 
information om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som finns på 
arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll den 5 september 2006  
Kommundirektören uppger att riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på 
kommunstyrelsekontoret har funnits sedan tidigare. Revisorerna har 
dock påpekat att riktlinjerna bör beslutas av kommunstyrelsen. Mot 
bakgrund av detta bör de utarbetade riktlinjerna fortsättningsvis antas 
av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 168 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-07-06 
• Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på kommunstyrelsekontoret i Sund-

svall, daterat den 12 juni 2006 
 
– – – – 
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Dnr 14/06  030 
 

§ 176 Svar på motion (v) om försök med arbetstids-
förkortningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att motionen avslås. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen inrättar försöksverksamhet med 3-3-modellen och 6 
timmars arbetsdag samt att försöksverksamheten görs tillräckligt om-
fattande så att försöket kan utvärderas på ett riktigt sätt. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll den 22 augusti 2006 
Habib Effati (v) för fram att han till kommunstyrelsens sammanträde i 
september vill se följande underlag: 
 

• Hur förvaltningarna har beräknat de ekonomiska effekterna av 
sjukskrivningar och minskade övertid/fyllnadstid 

• Materialet utifrån vilket kontoret drar slutsatsen att ett försök 
med en 3-3 modell inte skulle leda fram till andra resultat än de 
redovisade. 

• Om det finns undersökningar, eller andra dokument, som visar 
att intresset för 3-3 modell har minskat. 

 
Utskottet beslutar att Effatis frågor ska besvaras på kommunstyrelsen 
sammanträde i september, därefter yrkar övriga ledamöter bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Det noteras i protokollet att Habib Effati inte deltar i beslutet. 

Kommunstyrelsen  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september tackar Habib 
Effati (v) för svar och kompletteringar. 
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Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till motionen. 
 
Inlägg görs av Ewa Back (s). 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
eget framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-09-11 (tilläggslista sidan 392) 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-05 
• Finansutskottets protokoll 2006-08-22, § 158 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-26 
• Socialnämndens protokoll 2006-05-17, § 106 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-03-31 
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13 
 
– – – – 
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Dnr 12/06  030 
 

§ 177 Svar på motion (v) om profilbroschyr 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att bifalla motionen på så sätt att det – under förutsättning att 

kostnaderna för produktionen går att lösa – tas fram en 
broschyr som redovisar alla olika förskolor och skolor som 
finns i kommunen och har hänvisningar till dessa.  

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige i Sundsvalls 
kommun föreslagit att Sundsvalls kommun ska framställa en informa-
tionsbroschyr som kortfattat beskriver alla kommunala förskolor och 
skolor samt deras pedagogiska inriktning. Broschyren föreslås distribu-
eras till föräldrar vars barn skall börja förskola/skola inom kort. 
 
Kommunstyrelsekontoret har fått motionen på remiss för beredning i 
samråd med Barn och utbildning. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll den 5 september 2006 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.  
 
Lars Persson (fp) yrkar i första hand att den ifrågavarande broschyren 
skall avse samtliga förskolor och skolor i kommunen och sålunda inte 
endast de kommunala förskolorna och skolorna. I andra hand yrkas att 
motionen avslås med motivering att även friskolor och fristående verk-
samhet bör vara med i broschyren. 
 
Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i Lars 
Perssons (fp) yrkande. 
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att ut-
skottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.  

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-09-11 41 
 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 september 2006 yrkar 
Annelie Luthman (fp), med instämmande av Magnus Sjödin (m), 
Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd), inledningsvis i 
enlighet med Lars Perssons yrkande i finansutskottet. 
 
Habib Effati (v) yrkar inledningsvis bifall till finansutskottets förslag.  
 
Lars Hillerström (mp) anser att det räcker med hemsidor och yrkar 
därför avslag på motionen. 
 
Efter diskussion enas s+v+m+fp+c+kd om ett förslag som innebär att 
broschyren inte skall vara en ”jättekatalog” med utförliga 
presentationer utan en broschyr som har hänvisningar till alla olika 
förskolor och skolor som finns i kommunen. 
 
Ordföranden ställer Lars Hillerströms yrkande mot de övriga partiernas 
modifierade förslag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det 
modifierade förslaget. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
eget framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 169 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-21 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 63 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-05-31 
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13 
 
– – – – 
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Dnr 13/06  030 
 

§ 178 Svar på motion (v) om informationsarbete – 
ett informationsblad som kortfattat beskriver 
vad man förväntar sig ska finnas på för-
skolorna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att en informationsbroschyr tas fram 
till dem som börjar på dagis. I motionen yrkar vänsterpartiet att  

• Sundsvalls kommun i samråd med förskolorna tar fram ett in-
formationsblad där man kortfattat beskriver vad man förväntar 
sig skall finnas, 

• Denna broschyr kan kompletteras med lokalt isticksblad från 
den aktuella förskolan. 

• Broschyren distribueras till föräldrarna i samband med antag-
ningsbeskedet. 

 
Barn och utbildningsnämnden har behandlat motionen och tillstyrker 
den. 
 
Då detta är en fråga som helt ligger inom barn och utbildnings-
nämndens ram har kommunstyrelsekontoret inget att tillföra ärendet. 
Kontoret föreslår att motionen ska bifallas. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2006 yrkar 
Magnus Sjödin (m) att motionen avslås med motivering att förslaget 
leder till alltför omfattande detaljstyrning.  
 
Hans Brynielsson (kd), Annelie Luthman (fp), Lars Hillerström (mp) 
och Mats Mehlin (c) instämmer i Magnus Sjödins yrkande. 
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Ordföranden ställer avslagsyrkandet mot finansutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med finansutskottets 
förslag. 
 
Reservation 
Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg (m), Annelie Luthman (fp), Mats 
Zetterberg (fp), Mats Mehlin (c), Hans Brynielsson (kd) och Lars 
Hillerström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för framställt 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 170 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 29 augusti 2006 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 64 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-05-31 
• Motion från vänsterpartiet (v) 2006-01-13 
 
– – – – 
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Dnr 508/05  030 
 

§ 179 Svar på enskild motion från (fp), (c), (m) och 
(kd) om antalet ledamöter i socialnämnden 
och inrättande av ett äldrevårdsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att avslå yrkandet om att inrätta ett äldrevårdsutskott om fem 

ledamöter och fem ersättare; 
 

att avslå yrkandet om utarbetande av en delegationsordning enligt 
den modell som finns för IFU-utskottet; samt 
 

att antalet ledamöter i socialnämnden behålls oförändrat. 

Bakgrund 
Representanter för folkpartiet, centerpartiet, moderaterna och krist-
demokraterna yrkar i motionen: 
 
att ett äldrevårdsutskott om fem ledamöter och fem ersättare inrättas, 
 
att en delegationsordning enligt den modell som finns för IFU-utskottet 
utarbetas och antas, 
 
att antalet ledamöter i socialnämnden behålls oförändrat. 
 
Inrättande av utskott och utarbetande av delegationsordning är frågor 
som ligger inom nämndernas ansvarsområden. Kommunstyrelse-
kontoret har därför inget att tillföra om det. 
 
När det däremot gäller frågan om antalet ledamöter i socialnämnden är 
det en fråga för kommunfullmäktige. 
 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av slutrapporten för 
översyn av den politiska styrningen den 24 april 2006, § 657 (dnr 90/05 
080), föreslogs att frågan om antalet ledamöter i socialnämnden skulle 
diskuteras i samband med handläggningen av denna motion. Utifrån det 
förslaget beslutade kommunfullmäktige att tillsvidare hålla nämnds-
organisationen oförändrad. 
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Kommunstyrelsekontoret anser att frågan om antalet ledamöter i en 
nämnd är en politisk fråga och överlämnar därför till kommunstyrelsen 
att ta fram ett förslag till om antalet ledamöter i socialnämnden ska 
förändras, eller vara oförändrat. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 11 september 2006 yrkar  
Magnus Sjödin (m), Hans Brynielsson (kd), Annelie Luthman (fp) och 
Mats Mehlin (c) bifall till motionen. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till motionens två första att-satser 
och att nämnden – eftersom den kommer att bestå av tre utskott – skall 
utökas från 13 till 15 ledamöter. 
 
Inlägg görs av Ewa Back (s).  
 
João Pinheiro (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.  
 
Ordföranden förklarar att det finns tre yrkanden i ärendet, nämligen 
Magnus Sjödin m.fl. Bifall till motionen 
Lars Hillerström Bifall till två att-satser i motionen och utökning 

av nämnden 
João Pinheiro Bifall till finansutskottets förslag 
 
Med kommunstyrelsens godkännande ställer ordföranden de tre 
yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med finansutskottets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg (m), Annelie Luthman (fp), Mats 
Zetterberg (fp), Mats Mehlin (c) och Hans Brynielsson (kd) samt Lars 
Hillerström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för framställda 
yrkanden. 
 
Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-05, § 179 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-08-29 
• Motion från folkpartiet (fp), centerpartiet (c), moderaterna (m) och 

kristdemokraterna (kd) 2005-11-07 
• Socialnämndens protokoll 2006-05-17, § 107 
• Socialtjänstens yttrande 2006-03-28 
• Yttrande från folkpartiet (fp) 2006-02-14 
 
– – – – 
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Dnr 38/06  002 
 

§ 180 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 13 juni, 22 augusti och 5 september 2006; 
samt 
 
Utvecklingsutskottet den 20 juni och 29 augusti 2006. 

 
– – – – 
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Dnr 39/06  002 

§ 181 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut från den 30 juni 2006 –  

den 16 augusti 2006 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Dele-
gation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 40/06  002 
 

§ 182 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga åtta beslut om ålderspension som 

fattats under perioden 2 maj – 31 augusti 2006, nr 9-16, med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personal-
frågor. 

 
– – – – 
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§ 183 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut under perioden 7 juni – 31 

augusti 2006: 

• Sundsvall Arena AB, Johannedalsvägen 122 (sport-
anläggningen i Gärdehov), Sundsvalls kommun (Dnr 
299/06  308) 

• Torrsjö Kraft AB, vattenkraftanläggning Skärsätts kraft-
verk, Sundsvalls kommun (Dnr 321/06  308) 

• Hovrätten för Nedre Norrland, Södra Tjärngatan 2, 
Sundsvalls kommun (Dnr 344/06  308) 

• NavAero AB, Förrådsgatan 4, Sundsvalls kommun 
(Dnr 383/06  308) 

 
som fattats med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommun-
styrelsens beslutanderätt. 
 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-09-11 50 
 

 
Dnr 36/06  006 
 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden: 

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH LANDS-
TINGET VÄSTERNORRLAND 
• Inbjudan till ”Framtidsseminarium om regionfrågan i Västernorr-

land” den 17 november 2006 i Sollefteå  
(Ks dnr 19/06  106). Bifogades med ärendelistan. 

 
Ewa Back (s) påminner vid sammanträdet om detta seminarium. 

BEGÄRAN OM UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING 
• Beslut om begäran om utlämnande av allmän handling till E.on 

Sverige AB/Skellefteå Kraft AB den 17 juli 2006  
(Ks dnr 360/06  009) 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
• Protokollsutdrag den 21 juni 2006, § 67 om ”Revisionsrapport av-

seende granskning av intern kontroll av verksamheten”  
(Ks dnr 180/06 007) 

REGERINGSKANSLIET, MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGG-
NADSDEPARTEMENTET 
• Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden – sammanfatt-

ning av Ds 2006:9 
(Ks dnr 303/06 100, jfr 273/06 100) 

REGERINGSKANSLIET, UTBILDNINGS- OCH KULTUR-
DEPARTEMENTET 
• Regeringsbeslut den 1 juni 2006 om ”Uppdrag och inbjudan att 

medverka i Ungkultur 07” 
(Ks dnr 313/06 100) 
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SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 2006:32 – Stärkt revision och ansvarsprövning i kommu-

ner och landsting 

BOVERKET 
• Inbjudan till information om ”Koll på radon” den 30 augusti 2006 i 

Stockholm 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport avseende jämförelsetal år 2004 (Ks dnr 228/06  

007) 
• Uppföljning av revisionsrapport avseende granskning av enskild 

verksamhet  
(Ks dnr 300/05  007) 

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS KOMREV 
• Inbjudan till kurs om ”Arbetsrätt för assistenter” den: 

o 27-28 september 2006 i Malmö 
o 4-5 oktober 2006 i Göteborg 
o 7-8 november 2006 i Stockholm 

GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING 
• Inbjudan till konferensen ”Utvecklingsprogram för kommunala 

nämndsekreterare”: 
o Dag 1 = 11 oktober 2006 i Lycksele 
o Dag 2 = 14 november 2006 i Umeå 
o Dag 3 = 12 december 2006 i Lycksele 

• Inbjudan till konferensen om skyldigheten att skydda enskilda 
personuppgifter: ”Ny lagstiftning om tystnadsplikt” som gäller 
fr.o.m.1 oktober 2006. Konferensen hålls den: 
o 19 oktober 2006 i Hudiksvall och 
o 23 oktober 2006 i Umeå 

 
– – – – 
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