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Kl. 14.00 – 16.10 Tid 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande s Christer Berglund  tjänstgörande ordförande  
 s Lars-Erik Nyberg tjänstgörande ersättare  
 s Anita Bdioui  t.o.m. § 201 
 s João Pinheiro  tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 202  
 s Margareta Johansson tjänstgörande ersättare 
 s Lena Österlund  ej §§ 192-195 
 s K Lennart Andersson tjänstgörande ersättare §§ 192-195 
 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 Agneta Eng   
 m Andreas Jonsson   
 m Eva Lohman  
 fp Mats Zetterberg   
 v Claes Stockhaus   
 c Mats Mehlin  

 mp Ingrid Möller   

    

Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist/sekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Mikael Lindberg utredare, § 191 
 Gunn Tjernblom ekonom, avslutande del av § 187, 191  
   
   

 

Protokollet omfattar §§ 184-216 
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Justeras 
 
 
 
Christer Berglund  Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Per Wahlberg 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla 2006-10-18 betygar  
 
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Christer Berglund justera dagens protokoll utses 
Per Wahlberg med Lars Persson som ersättare. 
 
Handläggningen av § 187 gjordes vid två tillfällen under sammanträdet. 
Den avslutande delen av handläggningen av ärendet ägde rum efter att 
§ 201 avslutats.  
 
§ 191 behandlades efter det att handläggningen av § 187 avslutats, det 
vill säga som ärende innan § 202. 
 
– – – –  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-10-16 4 
 

 

§ 184 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Tvist med Timrå kommun 

Stadsjuristen lämnar information om vad som förevarit och om 
kommunens nästa steg i ärendet. 
 

• Regeringens budgetproposition 
Ekonomidirektören förklarar att han inte har någon information om 
hur den budget som lagts i dag av regeringen påverkar Sundsvalls 
kommun 
 

• Avsättningar för pensioner 
Ekonomidirektören informerar. 
 

• Lokalutredning för kommunhuset 
 
• Kommunhälsan – studie av arbetsplatser för flera personer 
 
• Förslag om kommunikationsavdelning 
 
• Kvitterat uppdrag till Räddningstjänstförbundet 

Lars-Erik Nyberg (s) och Per Wahlberg (m) förklarar att den 
arbetsmodell som tillämpats för att ta fram det nya uppdraget för 
Räddningstjänstförbundet har varit bra. 
 

• Systematiskt brandskyddsarbete 
 
• Skadeförebyggande åtgärder 
 
• Mittuniversitetets utveckling/möte med Mittforum den 18 oktober 

2006; kommundirektören och Magnus Sjödin (m) deltar 
 
– – – – 
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§ 185 Summering av erfarenheter från de 
kommunala bolagens presentationer i 
kommunstyrelsen under denna 
mandatperiod 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
Under mandatperioden, och framförallt under den senare delen av den, 
har de kommunala bolagen bjudits in till kommunstyrelsen. I de allra 
flesta fall är det ett kommunalt bolag som bjuds in per sammanträde. 
De som har inbjudits att presentera respektive bolag och dess 
verksamhet har varit verkställande direktören och ordföranden i 
styrelsen.  
 
Som underlag för presentationerna har gällt dels en punktlista som 
finns intagen i de generella ägardirektiven, dels vad som uttalas om 
bolaget i Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag. 
 
Vid de presentationer som förekommit har oftast bolagets 
styrelseordförande gett en kort inledning och ibland även berättat om 
styrelsens arbete. Presentationen av bolaget har därefter i huvudsak 
gjorts av verkställande direktören. Det har funnits möjlighet för 
ledamöterna att ställa frågor när som helst under presentationen, men 
frågorna har vanligtvis ställts sedan presentationen av bolaget är 
avslutad.  
 
Presentationerna har pågått mellan 30 minuter och upp till en timme. 

Överläggning 
Lena Österlund (s) anser det viktigt såväl att som företrädare för ett 
kommunalt bolag få komma till kommunstyrelsen och presentera 
bolaget som att som kommunstyrelseledamot få en presentation av de 
kommunala bolagens verksamheter.  
 
Magnus Sjödin (m) instämmer i att det är viktigt att som kommun-
styrelseledamot få en bred insyn i de kommunala bolagens 
verksamheter. Han föreslår att bolagen inför sina presentationer kan 
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sammanställa en mycket kort information om bolaget och att den 
skickas till ledamöterna tillsammans med de övriga handlingarna till 
sammanträdet. 
 
Det noteras att Stadsbacken AB kommer till den nytillträdda 
kommunstyrelsen den 13 november 2006. 
 
Det noteras slutligen att den nytillträdda kommunstyrelsen bör ta 
ställning till utformningen av de framtida bolagspresentationerna och 
när de olika bolagen skall komma till sammanträdena. 

Underlag för summeringen 
1. Exempel på underlag: Presentation av Sundsvall Energi AB  

• Punktlista från de generella ägardirektiven  
• Utdrag ur Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag 

2. Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsiktsplikt, KS 2006-09-11, 
§ 170 

 
– – – – 
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Dnr 408/06  042 
 

§ 186 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med 
helårsprognos - kommunstyrelsekontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna delårsrapport 2/2006. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat delårsrapport per den 31 
augusti 2006. 
 
Av rapporten framgår bland annat hur kontoret lever upp till målen: 

1. ekonomin ska vara i balans och kommunen ska ha god koll på 
den ekonomiska utvecklingen 

2. sjukfrånvaron i kommunkoncernen ska gå ner. Sundsvalls 
kommunkoncern ska vara en attraktiv arbetsgivare 

3. kommunstyrelsekontoret ska ge erkänd och uppskattad service 
till medborgare, den kommunala organisationen och 
kommunstyrelsen 

4. Sundsvall ska få ökad befolkning och fler arbetstillfällen 

Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 26 september 2006 frågade 
Magnus Sjödin (m) varför inflyttningslotsens aktiviteter har minskat, 
och när uppföljningen på IT-utredningen är färdigställd. På den senare 
frågan svarade stadsjuristen att en uppföljning är på gång.  
 
Under kommunstyrelsens överläggning den 16 oktober 2006 påtalar 
Margareta Johansson att den tredje meningen under rubriken 
Stadsvision Sundsvall skall ändras (handlingarna sidan11). Det står nu: 
…Tanken med stadsvisionen är att Sundsvalls stadskärna ska vara 
attraktiv att bo, leva, verka och studera i för stadens medborgare… Hon 
anser det skall stå ”kommunens medborgare” i stället för ”stadens 
medborgare”. 
 
Ledamöterna instämmer i anmärkningen. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 177 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-15 
 
– – – – 
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Dnr 410/06  042 
 

§ 187 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med 
helårsprognos – kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kommungemensamma 
verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna delårsrapport 2/2006 för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och kommungemensamma verksamheter; 
 

att  kommunstyrelsekontoret skall återkomma till kommunstyrelsen 
med en redovisning som visar en sammanställning av de poster 
som utgör avvikelser och som därmed förklarar att prognosen 
redovisar ett underskott för år 2006 om 8 mkr för kollektiv-
trafik; samt 
 

att  uppdra åt kommunstyrelsekontoret att redovisa dels hur och när 
kontoret vill att Länstrafikens rapportering skall ske och dels 
hur kommunens kontakter och uppföljning skall ske gentemot 
Länstrafiken. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti 
2006 med helårsprognos för 2006 för kommunfullmäktige, kommun-
styrelse och kommungemensamma verksamheter. 
 
För 2006 prognostiseras ett resultat på + 3,8 mkr, vilket är 3, 6 mkr 
lägre än i delårsrapport 1. Resultatavvikelsen består i huvudsak av 
ökade intäkter med återbetald parkeringsmoms med 6,8 mkr, ej utnytt-
jat anslag inom ramen för personalkostnadsökningar med ca 4 mkr, 
både ökade intäkter och kostnader inom hamnverksamheten samt ökade 
kostnader inom verksamheten kollektivtrafik. 
 
Ianspråktagande av tidigare års överskott beräknas uppgå till ca 4 mkr. 
Den största förbrukningen sker inom totalförsvarsplaneringen med 1,35 
mkr, personalavdelningens mångfaldsprojekt med 1 mkr samt inom 
hamnverksamhetens saneringsåtgärder med 0,8 mkr. 
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Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll den 26 september 2006 
Ekonomen förklarar att kommunen har fått ökade kostnader för 
kollektivtrafiken. 
 
I syfte att få bättre signaler om de ekonomiska kostnaderna för 
kollektivtrafiken enas utskottet om att det bör utses en till två ledamöter 
som särskilt följer den ekonomiska utvecklingen inom kollektiv-
trafiken, samt att länstrafikens redovisningar samordnas med 
kommunens övriga redovisningar. 

Kommunstyrelsen  
Lars Hillerström (mp) vill ha en förklaring till att det för kollektivtrafik 
aviseras en avvikelse på cirka –8 Mkr mot årsbudget (handlingarna 
sidan 23).  
 
Kommentarer lämnas av ekonomidirektören, Christer Berglund (s) och 
Lena Österlund (s). 
 
Inlägg görs av Annelie Luthman (fp) och Magnus Sjödin (m). 
 
Kommunstyrelsen vill ge möjlighet att låta ekonomen lämna upplys-
ningar i ärendet på den fråga som Lars Hillerström tagit upp och 
bestämmer därför att fortsätta handläggningen av andra ärenden och 
återuppta handläggningen av detta ärende vid ett senare tillfälle under 
sammanträdet när ekonomen kan delta.  
 
När handläggningen av ärendet återupptas lämnar ekonomen 
kommentarer. 
 
Inlägg görs av Anita Bdioui (s), Annelie Luthman (fp), Mats Zetterberg 
(fp), Per Wahlberg (m), Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c). 
 
Kommentarer lämnas av ekonomen. 
 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten men beslutar att 
kommunstyrelsekontoret skall återkomma till kommunstyrelsen med en 
redovisning som visar en sammanställning av de poster som utgör 
avvikelser och som därmed förklarar att prognosen redovisar ett 
underskott om 8 mkr för kollektivtrafik. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ett uppdrag till kommun-
styrelsekontoret att redovisa dels hur och när kontoret vill att 
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Länstrafikens rapportering skall ske och dels hur kommunens kontakter 
och uppföljning skall ske gentemot Länstrafiken. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 178 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-19 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-10-16 12 
 

 
Dnr 415/06  042 
 

§ 188 Delårsrapport per den 31 augusti 2006 med 
helårsprognos – kommunen och kommun-
koncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överför-

myndarnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde i novem-
ber ska redovisa hur de underskott som överstiger nämndernas 
balanserade resultatet ska arbetas in. 

 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 
augusti 2006, med helårsprognos för kommunen och de kommunala 
bolagen. 
 
Resultatet uppgår för kommunen efter andra tertialet till –15,4 mkr. 
Prognosen för helåret visar på ett resultat på 20,7 mkr. Jämförelse-
störande posterna beräknas på helår till –62,5 mkr. Då dessa räknas bort 
uppgår det prognostiserade resultatet för 2006 till 83,2 mkr. Det bud-
geterade resultatet uppgår till 55,0 mkr efter kompletteringsbudget 
2006. De jämförelsestörande posterna består till största delen av reali-
sationsförluster till följd av fastighetsförsäljningar. 
 
Verksamhetens nettokostnad överstiger budget med 77,2 mkr av vilka 
31,3 mkr kan härledas till nämndernas resultat. Det negativa resultatet 
på nämndernas verksamhet vägs upp av att skatter och statsbidrag visar 
ett överskott mot budget på 28,5 mkr och räntenettot är 14,4 mkr bättre 
än budgeterat. 
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Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndar-
nämnden redovisar underskott som inte täcks av nämndernas balanse-
rade resultat. Denna del av underskotten uppgår för barn- och utbild-
ningsnämnden till –11,0 mkr, för socialnämnden till –11,7 mkr och för 
överförmyndarnämnden till –0,8 mkr. 
 
Delårsrapportens förvaltningsberättelse innehåller en uppföljning av de 
finansiella mål som antagits i budget för 2006. I verksamhetsöversikten 
finns verksamhetsmål redovisade under respektive nämnd. Verksam-
hetsmålen skall enligt kommunallagen vara av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 
 
Resultatet för Sundsvall Energi koncernen beräknas på helår till 51,6 
mkr och för Mitthem koncernen till 31,7 mkr. Sundsvall Arena AB 
prognostiserar ett resultat på –15,9 mkr. 
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av kommunens reviso-
rer. En sådan granskning kommer att föreligga när delårsrapporten be-
handlas av kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2006 förklarar 
stadsjuristen att den av finansutskottet begärda kompletteringen av 
stadsbyggnadsnämnden återfinns på sidorna 47-48 i handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tillägg 2006-10-05 angående begärd 

förklaring om stadsbyggnadsnämndens överskott 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 179 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-21 
• Delårsrapport 2006-01-01—2006-08-31, Prognos för 2006, 

Sundsvalls kommun, Sammanställd redovisning, Kommunen & 
kommunala bolag 

 
– – – – 
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Dnr 430/06  042 
 

§ 189 Revisorernas bedömning avseende delårs-
rapport 2006, Kommunalförbundet Nordiska 
Kammarorkestern Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per 2006-

08-31 för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall till sina handlingar; samt 
 

att lägga delårsrapporten till sina handlingar. 

Bakgrund 
Revisorerna för kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern 
Sundsvall har granskat förbundets delårsrapport per 2006-08-31. Enligt 
kommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma om resul-
tatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt med direktionens 
mål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till kommunfullmäktige 
inför dess behandling av delårsrapporten. 
 
Revisorerna konstaterar att delårsrapporten innefattar ett uttalande an-
gående möjligheten att klara de finansiella målen. Revisorerna har upp-
fattat att målen delvis bedöms kunna uppnås. Revisorerna rekommen-
derar dock att direktionens uttalande utvecklas och tydliggörs fram-
ledes. 
 
Delårsrapporten innehåller även ett uttalande angående möjligheterna 
att uppfylla målen för verksamheten. Revisorerna anser att direktionens 
arbete med verksamhetsmål av betydelse för god hushållning och upp-
följning av dessa behöver utvecklas. 
 
Revisorerna bedömer att de i granskningen inte har funnit något som 
tyder på att direktionens bedömning av möjligheterna att uppfylla de 
finansiella målen och målen för verksamheten inte är rimlig. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-10, § 196 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-04, rev 2006-10-05 
• Sundsvalls kommuns revisorers skrivelse 2006-10-04 med KPMG:s 

revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport 2006-08-31” 
• Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvalls 

delårsrapport för perioden 2006-01-01—2006-08-31 med prognos 
för 2006-09-01—2006-12-31 

 
– – – – 
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Dnr 434/06  042 
 

§ 190 Revisorernas bedömning avseende delårs-
rapport 2006, Sundsvall-Timrå Räddnings-
tjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per  

2006-08-31 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund till 
handlingarna; 
 

att lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat förbundets delårs-
rapport per 2006-08-31. Revisorerna har upprättat ett utlåtande av-
seende delårsrapporten, som överlämnas till kommunfullmäktige i 
Sundsvall och Timrå.  
 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat 
om i årsbudgeten och flerårsplanen. 
 
Räddningstjänstförbundets prognos för året pekar på ett positivt eko-
nomiskt resultat för 2006. Den uppföljning av verksamhetsplanen som 
redovisas i separat dokument pekar på att måluppfyllelsen enligt för-
bundet kommer att vara god för 2006 års verksamhet. 
 
Revisorerna bedömer att 
 

• resultatet i delårsrapporten är förenligt med räddningstjänst-
förbundets övergripande finansiella mål, ett resultat i balans. 

 
• avseende uppföljningen av verksamhetsplanen så konstaterar vi 

att de aktiviteter som planerats för året i huvudsak kommer att 
vara genomförda vilket bör innebära att måluppfyllelsen i dessa 
delar är god 
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Revisorerna rekommenderar att förbundet fortsatt driver ett utveck-
lingsarbete i syfte att utveckla de övergripande finansiella målen samt 
övergripande mål för verksamheten och uppföljningen av dessa i års-
redovisning och delårsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-10, § 197 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-06 
• Revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbunds skrivelse 

2006-10-05 med bilagorna 
o Öhrlings PWC AB:s Gransknings PM, delårsrapport 2006-08,  

2006-10-05 
o Revisorerna för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbunds 

utlåtande avseende delårsrapporten 2006 
• Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund – delårsrapport 2 2006 

per 2006-08-31 
 
– – – – 
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Dnr 291/05  101 
 

§ 191 Utveckling av kommunens ledningsprocess 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 

godkänna projektrapporterna Kommunens ekonomiska uppfölj-
ningar, Styrdokumentstruktur (Arbete och tillväxt samt Perso-
nal) samt Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess; 

att 

 
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att föreslå förändringar i 

Regler för ekonomistyrning utifrån rapporternas förslag och 
förändringarna i arbetet med mål- och resursplanen senast i 
december 2006; 
 
avveckla nuvarande Ledningsinformation till kommunstyrelsen;att 
 

att godkänna föreslagna förändringar i kommande års planerings-
arbete; 
 

att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att leda och samordna 
processgruppernas arbete, och slutredovisa resultatet senast i 
mars 2007; 
 

att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ge förslag till fortsatt 
förändringsarbete senast i juni 2007. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 4 april 2006 (§ 78) om direktiv för 
projekten Kommunens ekonomiska uppföljningar, Styrdokument-
struktur samt Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess. Kommun-
styrelsekontoret fick i uppdrag att redovisa projekten, förslag till för-
ändringar i kommande års planeringsarbete och förslag till fortsatt för-
ändringsarbete senast under september 2006. 
 
Arbetet med att utveckla kommunens ledningsprocess har under året 
fortsatt genom projektarbeten samtidigt som en första omgång med det 
nya upplägget kring Mål- och resursplanen genomförts. 
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Projektet kring de ekonomiska uppföljningarna har resulterat i att 
rapporterna kan vara klara tidigare, innehållets kvalitet förbättras samt 
att rapporternas struktur utvecklats. 
 
Projektet kring styrdokumenten visar att gemensam struktur och be-
nämningar för samtliga styrdokument kan och bör tillämpas. Det finns 
också möjligheter att minska antalet styrdokument. 
 
Erfarenheterna är överlag positiva kring det nya upplägget med mål- 
och resursplanen. Särskilda utmaningar är förankring, målformulering 
samt hantering av tidspress vid framtagande av förslag. 
 
Det fortsatta utvecklingsarbetet av kommunens ledningsprocess före-
slås gå vidare genom att 
- för varje process tillsätta en arbetsgrupp som går igenom styr-

dokument, tar fram exempel på processmål samt utvecklar förslag 
på arbetssätt 

- gemensamma mål för respektive process används i MRP 2008, och 
utifrån dessa utformar respektive nämnd och styrelse indikatorer 
anpassade till den egna verksamheten 

- dokumentet Planeringsförutsättningar utvecklas vidare 
- formerna för information och dialog kring dokumentet Planerings-

förutsättningar ses över 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll den 26 september 2006 
Utredaren går igenom upplägget. Kommundirektören tillägger att 
förvaltningschefsgruppen är involverad i arbetet och att förvaltningarna 
kommer att ha representanter med i processarbetsgrupperna.  
 
Utskottet uttalar att de är positiva till projektets inriktning, samt att en 
föredragning av projektet ska ges vid kommunstyrelsens sammanträde i 
oktober. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2006 föredrar 
utredaren i korthet ärendet och ger information om det framtida arbetet 
med kommunens ledningsprocess. 
 
Reinhold Hellgren (c) lämnar kommentarer bl.a. om vikten av att 
använda de olika begreppen konsekvent, exempelvis huvudprocesser, 
om styrdokument och om gemensam dokumentstruktur (handlingarna 
s. 94 och 95), om svårigheter att samordna styrdokument och 
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huvudprocesser samt om att processmålen skall vara bestämda av 
politiken (handlingarna s. 99). 
 
Kommentarer lämnas av kommundirektören och utredaren. 
 
Kim G Ottosson förklarar att hon är trakterad av att kommunens 
planering baseras på processer. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 185 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-11 
• Bilaga 1, Slutrapport – kommunens ekonomiska uppföljningar 
• Bilaga 2, Styrdokumentstruktur – delprojekt Arbete och tillväxt 
• Bilaga 3, Styrdokumentstruktur – delprojekt Personal 
• Bilaga 4, Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess 
 
– – – – 
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Dnr 433/06  045 
 

§ 192 Lån till Banverket 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår – med det villkoret att avtalsförslaget inte i 
någon väsentlig del ändras – kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Banverket ett lån på 2 058 000 kronor för utförande av 

förstudie för Ådalsbanan delen Sundsvall-Härnösand enligt 
förslag till fördelning; 
 

att lånet finansieras genom disposition av 2 058 000 kronor av 
likvida medel. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen föreslår att Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner 
samt Landstinget Västernorrland, i ett avtal förbinder sig att till Ban-
verket låna ut tillsammans 4,0 mkr för utförande av förstudie för Ådals-
banan, delen Sundsvall-Härnösand. Avtalet innehåller uppgifter om att 
lånet är räntefritt, samt att återbetalning ska ske senast 2010-02-28, Ban-
verkets åtagande, samt styrgrupp för projektet. 
 
Sundsvalls kommuns andel av lånet år 514 500 kronor 2006 och 
1 543 500 kronor 2007, vilket tillsammans gör 2 058 000 kronor. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2006 förklarar 
stadsjuristen att Banverket per e-post meddelat att verkets arbete med 
avtalsförslaget inte har avslutats. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslaget men med 
tillägget att beslutet villkoras av att avtalsförslaget inte ändras i någon 
väsentlig del. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-10, § 195 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-05 
• Länsstyrelsens skrivelse 2006-09-26 
• Avtal mellan Banverket, Mellersta Banregionen och Sundsvalls 

kommun 
 
– – – –
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Dnr 372/06  105 
 

§ 193 Projekt avseende Midlanda, finansiering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att bevilja totalt 1,0 mkr år 2006 och 2007 i medfinansierings-

bidrag för EU-projektet Utveckling Midlanda Flygplats; 
 

att medfinansieringsbidraget beviljas under förutsättning av att 
Timrå och Härnösands kommuner beslutar om bidrag enligt 
föreslagen finansiering; 
 

att bidraget för år 2006 på 0,1 mkr finansieras av kommunstyrel-
sens anslag för oförutsedda behov; 
 

att bidraget för år 2007 på 0,9 mkr finansieras i Kompletterings-
budgeten för 2007, Nya ärenden. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens finansutskott beslutade den 22 augusti 2006 § 147 
att ställa sig positiv till länsstyrelsens förslag om att genomföra kapa-
citetshöjande och miljöförbättrande investeringar vid Sundsvall-
Härnösands flygplats. Finansutskottet beslutade även att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att se över om projektet kunde finansieras 
med medel ur kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov 2006 eller 2007. 

Överläggning 
Lars Hillerström (mp) anser att den beskrivning av ärendet som finns i 
förvaltningsskrivelsen är mager. 
 
Christer Berglund (s) ger en bakgrund till ärendet. 
 
Lars Hillerström (mp) är nöjd med redogörelsen men menar att den 
skulle ha funnits med i förvaltningsskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 181 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-18 
 
– – – –
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Dnr 423/06  253 
 

§ 194 Överlåtelse av fastigheten Fors 4:19, Matfors 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga fastighetsnämnden sälja fastigheten Fors 4:19 för en 

köpeskilling om 880 000 kr och i övrigt i huvudsaklig överens-
stämmelse med upprättat förslag till köpekontrakt. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden föreslår att fastigheten Fors 4:19 säljs till Morgan 
Arnerstedt för en köpeskilling om 880 000 kronor. 

Överläggning 
Finansutskottet framförde den 10 oktober 2006 att delegations-
ordningen för försäljningsärenden borde ses över. Stadsjuristen svarade 
att kontoret håller på att se över detta. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-10, § 198 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-09-27, § 93 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-09-19 med karta och 

köpekontrakt 
 
– – – – 
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Dnr 136/06  063 
 

§ 195 Överlåtelse av kommunens aktier i AB 
Indalslidens Turistanläggningar Vetten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun utan vederlag skall överlåta sitt aktieinne-

hav i AB Indalslidens Turistanläggningar Vetten till den ideella 
föreningen Vetten Alpina; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 31 december 2006 
verkställa överlåtelsen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att  – för det fall att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

ovan angivna att-satser – bemyndiga kommunstyrelsekontoret 
att ingå erforderliga avtal med föreningen Vetten Alpina samt 
att vidta de övriga åtgärder som fordras för verkställande av 
överlåtelsen. 
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun äger 85 procent av aktierna i AB Indalslidens 
Turistanläggningar Vetten (bolaget). Aktierna har ett nominellt värde 
av 253 900 kr, men saknar bokfört värde i kommunen. Övriga aktier i 
bolaget ägs huvudsakligen av privatpersoner i Liden. Bolaget driver 
anläggning för utförsåkning på Vettaberget i Liden. Genom beslut i 
fullmäktige den 28 februari 2005, § 398, angående utredning om över-
flyttning av kultur- och fritidsanläggningar från kärnverksamheten till 
bolagskoncernen, uppdrogs åt kultur- och fritidsnämnden att utreda om 
överlåtande av kommunens ägande i bolaget till lokala företrädare i 
Liden. 
 
I beslut den 6 september 2006, § 87, har kultur- och fritidsnämnden 
förordat att kommunfullmäktige beslutar att överlåta kommunens 
aktieinnehav i bolaget till föreningen Vetten Alpina samt uppdragit åt 
kultur- och fritidsnämndens ordförande att, efter att kommunens aktier 
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har överlåtits till föreningen, teckna avtal med föreningen om bidrag för 
driften av Vettabergets skidbacke. 

Överläggning 
Stadsjuristen förklarar att kommunstyrelsekontoret föreslår ett tillägg 
enligt följande:  
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen för egen del 
beslutar 
 
att – för det fall att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovan 
angivna att-satser – bemyndiga kommunstyrelsekontoret att ingå 
erforderliga avtal med föreningen Vetten Alpina samt att vidta de 
övriga åtgärder som fordras för verkställande av överlåtelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag och enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag om tillägg.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 183 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-11 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-09-06, § 87 
 
– – – – 
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Dnr 414/06  040 
 

§ 196 Ansökan om kort som betalningsmedel inom 
kommunstyrelsen och kommunstyrelse-
kontor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna att kommunstyrelsens ordförande – om han eller hon 

så önskar – använder kort som betalningsmedel; samt 
 

att inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret i övrigt 
ska ansökan om kort som betalningsmedel fr.o.m. 2006 god-
kännas på följande sätt: 
 
- kort för kommunstyrelsens ledamöter godkännes av 

kommunstyrelsens ordförande, 
- kort för kommundirektör Peter Gavelin och stadsjurist Åke 

Svensson godkännes av kommunstyrelsens ordförande, 
- kort för kommunstyrelsekontorets anställda i övrigt god-

kännes av kommundirektör Peter Gavelin eller stadsjurist 
Åke Svensson. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fastställde den 11 oktober 2006, § 187, Regler för 
hantering av kort som betalningsmedel. Enligt reglerna ska ansökan av 
kort godkännas av varje nämnd, eller av den/de som nämnden utsett. 
 
Efter godkännandet sköter ekonomiavdelningen anskaffning av Euro-
card inköpskort, med fakturering till kommunen och Eurocard privat-
kort. Fastighetskontoret sköter anskaffning av Statoil och Preem 
bensinkort (förarkort och fordonskort) efter godkännandet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 191 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-22 
 
– – – – 
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Dnr 381/04  106 
 

§ 197 Norra berget – verksamhetsrapport 2005 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att godkänna verksamhetsrapporten; 

 
att till ett kommande sammanträde med utvecklingsutskottet in-

bjuda representanter för Föreningen Norra berget för dialog om 
fortsatt utveckling. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 13 juni 2000 att godkänna överlåtelse-
avtalet för byggnaderna och samtidigt satsa på ett utvecklingsprojekt på 
Norra berget. Projektet avslutades den 30 september 2004, och drift- 
och utvecklingsansvaret överläts på den nybildade Föreningen Norra 
berget.  
 
Föreningens stadgar godkändes av Sundsvalls kommunfullmäktige den 
27 september 2005. Samtidigt beslutades att Föreningen Norra berget 
varje år utan anmodan ska lämna en verksamhetsrapport till kommun-
styrelsen. 
 
Syftet med kommunstyrelsens särskilda intresse av föreningens ut-
veckling är Norra bergets särskilda betydelse som rekreations- och 
aktivitetsområde. 
 
Rapporten ska innehålla en redovisning av det gångna årets verksamhet 
och ekonomi. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-09-26, § 142 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-08 
• Rapport för verksamhetsåret 2005 – Ideella föreningen Norra 

Berget 
 
– – – – 
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Dnr 431/06  100 
 

§ 198 Synpunkt Sundsvall – årsrapport 18 april 
2005 till 31 augusti 2006 för kommun-
styrelsekontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna rapporten. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en årsrapport för Synpunkt 
Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-10, § 202 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-05 
 
– – – – 
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Dnr 432/06  000 
 

§ 199 Uppföljning av Synpunkt Sundsvall och 2004 
års medborgarenkät 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna uppföljningen av Synpunkt Sundsvall och 2004 års 

medborgarenkät. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har gjort en uppföljning av Synpunkt Sunds-
vall och 2004 års medborgarenkät. Uppföljningen är gjord i samråd 
med representanter för socialtjänsten, Kultur & Fritid, samt fastighets-
kontoret. Diskussioner om Synpunkt Sundsvall har också förts med 
kvalitetsnätverket. 
 
Kommunstyrelsekontoret bedömer att införandet av Synpunkt Sunds-
vall har fungerat väl; kommunkoncernen får synpunkter och överlag 
handläggs de på ett bra sätt. Det som nu behöver förbättras är svars-
tiderna. Under perioden har 19 % av synpunkterna inte besvarats inom 
10 dagar. 
 
Kontoret finner också att det ekonomiska ansvaret för synpunkts-
hanteringen och medborgarenkäten behöver förtydligas. Det kan 
diskuteras om särskilda projektmedel bör avsättas för att framöver 
hantera kostnader för dessa projekt, exempelvis kostnader för mark-
nadsföring och systemunderhåll. Kontoret kommer därför att åter-
komma med en skrivning om detta under 2007. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-10, § 203 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03 
• Uppföljning av Synpunkt Sundsvall och 2004 års medborgarenkät – 

oktober 2006 
 
– – – – 
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Dnr 404/06  002 
 

§ 200 Förslag till ändring av p. 6.8 i kommun-
styrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att ändra p. 6.8 i kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet 

med förslag i bilaga till denna skrivelse. 

Bakgrund 
Enligt p. 6.8 i kommunstyrelsens delegationsordning i befintlig lydelse 
skall finansutskottet besluta om yttranden över ansökningar om bygde-
avgiftsmedel inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Efter beslut 
av fullmäktige om ändring av kommunstyrelsens reglemente den 26 
september 2005, § 492, har ifrågavarande yttranden beslutats av ut-
vecklingsutskottet. Nuvarande ordning för beslut överensstämmer såle-
des inte med vad som föreskrivs i kommunstyrelsens delegationsord-
ning. Vidare har utvecklingsutskottet uttryckt önskemål om att beslut 
om yttranden över ansökningar om bygdeavgiftsmedel som huvudregel 
skall beslutas av enskild tjänsteman vid kommunstyrelsekontoret istäl-
let för av utskottet.  

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-09-26, § 137 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-04 med bilaga 
 
– – – – 
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Dnr 635/05  702 
 

§ 201 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
beslut 2006-03-27, § 634, rörande revidering 
av riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att som yttrande över vad Ulf Rehnberg anfört i inlaga 2006-06-27 

till länsrätten avge av kommunstyrelsekontoret upprättat förslag 
till yttrande. 

Bakgrund 
Ulf Rehnberg, Höjdåsvägen 6, Kvissleby har till länsrätten överklagat 
kommunfullmäktiges beslut 2006-03-27, § 634, rörande revidering av 
de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd enligt alkohollagen. 
 
Sedan länsrätten förelagt Sundsvalls kommun svara i målet har kom-
munstyrelsen 2006-05-15 beslutat att som yttrande över överklagan 
avge av kommunstyrelsekontoret upprättat förslag till yttrande. 
 
Ulf Rehnberg har nu till länsrätten inkommit med en inlaga på kom-
munstyrelsens svaromål, över vilken kommun beretts möjlighet yttra 
sig. 

Överläggning 
Finansutskottet bestämde den 10 oktober 2006 att en redaktionell 
ändring ska göras i yttrandet innan ärendets behandling i kommun-
styrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-10, § 200 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03 
• Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande till Länsrätten i 

Västernorrlands län i Härnösand, 2006-10-03, reviderad efter 
finansutskottets sammanträde 

• Ulf Rehnbergs yttrande 2006-06-27 
 
– – – – 
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Dnr 403/06  400 
 

§ 202 Ansökan om bidrag till Klimatinvesterings-
program för Sundsvalls kommun 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

ställa sig bakom dokumentet Klimatinvesteringsprogram 
Sundsvalls kommun 2007, daterat 2006-10-09; samt 

att 

 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att färdigställa ansökan om 

stöd till Klimatinvesteringsprogram för Sundsvalls kommun 
och att överlämna ansökan till Naturvårdsverket. 

Bakgrund 
Klimatinvesteringsprogram (Klimp) är ett stöd för miljöåtgärder som 
ersätter de tidigare lokala investeringsprogrammen (LIP). De lokala 
investeringsprogrammen som Sundsvalls kommun tidigare har erhållit 
bidrag för har i stor utsträckning varit inriktade på energieffektivisering 
och förnyelsebar energianvändning. Klimatinvesteringsprogrammet är 
tydligare inriktat på att minska utsläppen av växthusgaser som även 
skulle kunna användas som underlag för Klimatinvesteringsprogram. 
 
Under våren 2006 har information om bidrag till klimatinvesterings-
program och inbjudan att komma med idéer till en ny ansökan skickats 
till näringsliv, organisationer, politiska organ, statliga och regionala 
myndigheter, samt kommunala bolag och förvaltningar. De idéer och 
förslag som kommit in har sedan avstämts mot kommunens energi- och 
klimatstrategi och mot de krav som Naturvårdsverket ställer för bidrag. 
Fortsatta diskussioner har därefter skett med tänkbara åtgärdsägare. 
 
De åtgärder som redovisas i förslaget till klimatinvesteringsprogram 
och som bidrag söks är inriktade på övergång till förnyelsebara 
bränslen och energieffektivisering när det gäller processer, lokaler och 
transporter. Dessutom ingår informations- och folkbildningsinsatser. 
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Under arbetet med klimatinvesteringsprogrammet har samråd skett med 
länsstyrelsen vid ett antal tillfällen. Det formella samrådet genomfördes 
den 7 september 2006. Ansökan om bidrag till klimatinvesterings-
programmet ska vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 1 november 
2006. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 16 oktober 2006 förklarar 
stadsjuristen att dokumentet Klimatinvesteringsprogran Sundsvalls 
kommun 2006 är klart och fanns med i handlingarna till sammanträdet 
som en separat handling. Han redogör för kommunstyrelsekontorets 
förslag att ändra de två att-satserna så att de i stället får följande 
lydelse: 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 

ställa sig bakom dokumentet Klimatinvesteringsprogram 
Sundsvalls kommun 2007, daterat 2006-10-09; samt 

att 

 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att färdigställa ansökan om 

stöd till Klimatinvesteringsprogram för Sundsvalls kommun 
och att överlämna ansökan till Naturvårdsverket. 

 
Lars Hillerström (mp) säger att det krävs mer kraftfulla åtgärder än dem 
som tas upp i dokumentet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag som 
redovisats vid sammanträdet.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 132 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-08 med innehålls-

förteckning till Klimatinvesteringsprogrammet 2007 
• Klimatinvesteringsprogram Sundsvalls kommun 2007 
 
– – – – 
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Dnr 376/04  403 
 

§ 203 Revidering av Västernorrlands läns miljömål 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att till länsstyrelsen översända kommunens yttrande över förslaget 

till revidering av länets miljömål med tillägget att två mål under 
avsnittet ett rikt odlingslandskap behöver förtydligas.  

Bakgrund 
Länsstyrelsen har remitterat ett förslag till revidering av de regionala 
miljömålen. Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till 
yttrande. 

Överläggning 

Ur utvecklingsutskottets protokoll den 26 september 2006 
Utskottet anser att länsstyrelsen bör förtydliga definitionen av två mål 
som ingår i avsnittet ett rikt odlingslandskap. Utskottet anser dels att 
det ska förtydligas vad som menas med ekologiska produktions-
metoder. Dels ifrågasätter utskottet målet att varje år utbilda 100 
personer för att bevara och värna om kulturhistoriska byggnader. 
Utskottet anser att det behöver förtydligas hur denna utbildning ska 
genomföras och hur de utbildade personerna ska genomföra sina 
uppdrag. I övrigt står utskottet bakom kommunstyrelsekontorets förslag 
till yttrande. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2006 förklarar 
stadsjuristen att det behöver göras redaktionella justeringar, bland annat 
att ange korrekta namn på bolag, i det föreslagna yttrandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrandet och att 
kommunstyrelsekontoret gör ändringar av redaktionell art. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-09-26, § 134 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-07 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse till Länsstyrelsen i Västernorr-
lands län 2006-09-07 

• Förslag till revidering av Västernorrlands läns miljömål 
 
– – – – 
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Dnr 385/04  105 
 

§ 204 Ny informations- och kommunikationspolicy 
för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till ny Informations- och kommunikationspolicy 

för Sundsvalls kommun; samt 
 

att nytt informations- och kommunikationsdokument tas fram 
under arbetet med att skapa en informationsavdelning utifrån 
finansutskottets inriktningsbeslut gällande serviceutredningen. 

Bakgrund 
Kommunens nuvarande informationsplan antogs av kommunstyrelsen 
den 19 december 1995, dnr 704/95 105. 
 
Mot bakgrund av att sätten som  information lämnas på har förändrats 
sedan 1995 har en uppdaterad informations- och kommunikationspolicy 
framarbetats under 2004 och 2006. 
 
I arbetet med den nya policyn har informatörsnätverket varit engagerat 
och policyn har skickats på remiss till kommunens förvaltningar och 
bolag samt räddningstjänstförbundet. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att den uppdaterade policyn antas 
eftersom den nuvarande är från 1995. Samtidigt noteras att det pågår 
två projekt vilka kommer påverka policyns framtida utformning. Dels 
pågår ett projekt för att centralisera informationsfrågorna till en avdel-
ning. Dels pågår ett projekt om hur kommunens samtliga styrdokument 
ska utformas. Dessa projekt ska delredovisas under 2007. Det innebär 
att det alltså redan nu bör inledas ett arbete för att se över hur policyn 
ska utformas för att vara ett effektivt styrinstrument för den nya in-
formationsavdelningen och för kommunkoncernen i sin helhet. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att man i arbetet för att skapa 
en informationsavdelning även tar fram ett nytt styrdokument. Denna 
policy föreslås således endast gälla under en övergångsperiod. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 190 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22, rev 2006-09-20 
• Informations- och kommunikationspolicy för Sundsvalls kommun – 

slutrapport maj 2006, daterad 2006-05-08, rev 2006-09-22 
 
– – – – 
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Dnr 336/05  214 
 

§ 205 Fördjupad översiktsplan för Birsta handels-
område 

Ärendet utgår eftersom utvecklingsutskottet fattade beslut i ärendet. 
 
– – – – 
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Dnr 204/06  214 
 

§ 206 Detaljplan för del av Njurunda Prästbol 1:103 
och 1:104, Heliås friskola 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta av stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till detaljplan för 

del av Njurunda Prästbol 1:103 och 1:104, Heliås friskola; 
 

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att inom tillgängliga 
lokaler försöka finna bättre lösningar för skolornas användande av 
idrottslokaler i Njurunda samt att fortsatt bevaka frågan om behov 
av utbyggnad av idrottslokaler för skolverksamhet i Njurunda; 
samt 
   

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inom sin pågående 
utredning analysera behovet av en större idrottshall i Njurunda. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Heliås Utbildning 
AB för en tillbyggnad av befintlig skola. Skälet är att skolan behöver 
större och mer funktionella lokaler varför företaget i egen regi vill 
bygga ut framför allt gymnastiklokaler och laboratorielokaler. 
 
Kommunstyrelsekontoret har yttrat sig om detaljplanen 2006-01-20 och 
2006-04-24. 
 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2006-06-02 som då beslu-
tade att frågan om behov av ytterligare idrottslokaler i Njurunda skulle 
utredas. Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för komplet-
tering med utlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- 
och fritidsförvaltningen och föreningslivet. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2006 yrkar Lars 
Persson (fp) bifall till kommunstyrelsekontorets förslag från den 9 
oktober 2006. Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) instämmer 
i yrkandet. 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-09 med bilaga 

o Idrottshall i Njurunda, Heliås, 2006-10-09 
• Kultur & Fritids e-post 2006-10-02--2006-10-06 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-09-26, § 136 
• Kommunstyrelsen 2006-06-02, § 142 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-11 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-08-30 
• Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 2006-08-28 
• Kultur & Fritids yttrande 2006-07-03 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-05-24, § 169 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-05-18 med antagande av 

detaljplan, upprättad 2005-10-10, ändrad 2006-03-13 
 
– – – – 
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Dnr 112/05  030 
 

§ 207 Utvärdering av försöket med särskilda bad-
tider för kvinnor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
Centerpartiet föreslog i motion om inrättande av särskilda badtider för 
kvinnor bl. a. att det inrättas särskilda ”kvinnotider” vid kommunens 
bad och sporthallar, att det vid dessa tillfällen endast finns kvinnlig 
personal på plats, samt att en idrottslärare eller en skolsköterska kan 
komma och berätta om betydelsen av friskvård. 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 28 november 
2005, § 545, beslutade kommunfullmäktige  
 
att en försöksverksamhet med särskilda badtider för kvinnor införs under sex 

månader på någon av kommunens badanläggningar; 
 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ansvara för försöksverksamheten; 
 

att kultur- och fritidsnämnden till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
september 2006 redovisar en utvärdering av försöket med särskilda 
kvinnotider; samt 
 

att därmed anse motionen besvarad. 
 
Särskilda badtider för kvinnor har funnits på Njurundahallen. Kultur- 
och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 september 
2006, § 90, att uppdra till Kultur & Fritid att fortsätta med badtider för 
kvinnor i Njurundahallen under säsongen 2006-2007 och återkomma 
till kultur- och fritidsnämnden med underlag för nytt beslut inför 
säsongen 2007-2008. 
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Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2006 förklarar 
stadsjuristen att en utvärdering gjorts av försöket med särskilda 
badtider för kvinnor (handlingarna sidorna 348-349), något som inte 
framgick av de handlingar som fanns tillhanda vid finansutskottets 
sammanträde den 10 oktober 2006. 
 
Efter diskussion enas ledamöterna om att ändra finansutskottets förslag 
och endast gå fram med den första att-satsen till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-10-10, § 204 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-03 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-09-06, § 90 
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2006-08-23, § 80 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2006-08-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-11-28, § 545 
 
– – – – 
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Dnr 59/06  030 
 

§ 208 Svar på motion (fp) om ”Inför en Läsa-skriva-
räkna-garanti i lågstadiet” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att presentera ett för-

slag till utformning av garanti med utgångspunkt i varje elevs 
rätt till erforderligt stöd i grundläggande färdigheter, så som 
läsa, skriva och räkna; samt 
 

att med det anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna har i motion till kommunfullmäktige i Sunds-
valls kommun föreslagit att alla barn som har svårigheter i svenska och 
matematik ska garanteras extra stöd under de första skolåren. Barn- och 
utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande konstaterat att motio-
närens förslag överensstämmer med förvaltningens intentioner och 
lämnar det som svar på motionen. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-09-26, § 186 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-09-04 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-06-21, § 65 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2006-05-29 
• Motion från Folkpartiet Liberalerna (fp) 2006-01-25 
 
– – – – 
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Dnr 457/06  024 
 

§ 209 Arvode till gruppföreträdare för 
vänsterpartiet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utan eget ställningstagande överlämna 
ärendet till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Arvodeskommittén har i skrivelse lämnat förslag om hur 
gruppledararvodet för vänsterpartiet skall fördelas efter den 1 oktober 
2006. 

Överläggning 
Inlägg görs av Habib Effati (v) och Kim G Ottosson (v).  
 
Kommentar lämnas av stadsjuristen. 

Beslutsunderlag 
• Arvodeskommitténs skrivelse som inte är daterad 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-10-16 45 
 

 
Dnr 38/06  002 
 

§ 210 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 26 september 2006; samt 
 
Utvecklingsutskottet den 26 september 2006. 

 
– – – – 
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Dnr 39/06  002 

§ 211 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga ett beslut den 18 september 2006 som 

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

 
– – – – 
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Dnr 40/06  002 
 

§ 212 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut om ålderspension som 

fattats under perioden 8-20 september 2006, nr 17-18, med stöd 
av kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personal-
frågor. 

 
– – – – 
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§ 213 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga ett beslut den 3 oktober 2006: 

• MittSverige Vatten AB, i trapphus i anslutning till 
entrédörr till bolagets kontorslokaler på Stuvarvägen 17 i 
Sundsvall (Dnr 416/06  308) 

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

 
– – – – 
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Dnr 360/06  009 
 

§ 214 Delegationsbeslut – begäran om utlämnande 
av allmän handling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut den 17 juli 2006 till E.on 

Sverige AB/Skellefteå Kraft AB som fattats av 
kommunjuristen. 

 
– – – – 
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Dnr 242/06  060 
 

§ 215 Delegationsbeslut – Föreningen Svartviks 
Industriminnens ansökan om bidrag för 
verksamhetsåret 2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut om bidrag som fattats den 25 

september 2006.  
 

 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-10-16 51 
 

 

§ 216  Ordföranden tackar för mandatperioden 
2002-2006 

Ordföranden tackar ledamöterna och ersättarna för mandatperioden 
2002-2006, som för kommunstyrelsens del avslutas i och med detta 
sammanträde. Han önskar lycka till till de ledamöter och ersättare som 
kommer att fortsätta i kommunstyrelsen under nästa mandatperiod.  
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-10-16 52 
 

 
Dnr 36/06  006 
 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen och kännedomsärendena till handlingarna. 

Muntlig information 
K Lennart Andersson (s) informerar om att en presskonferens hållits 
under dagen och att det då meddelats att Bauhaus etablerar sig i södra 
Birsta på en fastighet som ägs av Norrvidden AB, att byggvaruhusets 
areal blir 15 000 m² och att antalet arbetstillfällen beräknas uppgå till 
120. 

Kännedomsärenden 
 
• Presidiekonferens protokoll den 22 augusti 2006 

SUNDSVALLS KOMMUN, KOMMUNSTYRELSEKONTORETS 
UTVECKLINGSAVDELNING 

• Slutrapportering av lokalt investeringsprogram 1999 (Ks dnr 413/06  
400) 
Bifogas med ärendelistan, se sid. 365-369 

SUNDSVALLS KOMMUN, KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport avseende intern kontroll inom 

djurskyddsverksamheten (Ks dnr 405/06  007) 

SUNDSVALLS KOMMUN, SOCIALNÄMNDEN 
• Socialnämndens protokoll den 23 augusti 2006, § 154, om ”Svar på 

revisionsrapport avseende granskning av den interna kontrollen av 
socialnämndens verksamhet 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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