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Tid
Plats

Klockan 10.00 – 11.30 med ajournering klockan 10.35 – 11.05
Kommunstyrelsens sessionssal

Beslutande

Anita Bdioui (s)
Tommy Eriksson (s)
Martin Johansson (s)
Lena Österlund (s)
Leif Nilsson (s)
João Pinheiro (s)
Magnus Sjödin (m)
Andreas Nelvig (m)
Erland Solander (m)
Habib Effati (v)
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c)
Kim G Ottosson (v)
Hans Brynielsson (kd)
Ingrid Möller (mp)

Ersättare

Christina Nordenö (s)
Lena Sjöberg (s)
Sven Bredberg (m)
Annelie Luthman (fp)
Mats Mehlin (c)
Claes Stockhaus (v)
Annicka Burman (v)
Gunilla Molin (kd)
Sverker Ottosson (mp)
Lars Hillerström (mp)

Övriga

Peter Gavelin
Åke Svensson
Eric Carlsson
Christer Ersson
Stefan Söderlund

tjänstgörande ordförande
tjänstgörande ersättare

tjänstgörande ersättare

kommundirektör
stadsjurist
ekonomidirektör
fastighetsdirektör
stadsbyggnadsdirektör
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Protokollet omfattar §§ 109–112

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Åke Svensson
Sekreterare

Andreas Nelvig
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla 2007-02-27 betygar

Åke Svensson
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Nelvig
med Habib Effati som ersättare.
––––
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Dnr 133/06 821

§ 109 Rapport Arenor för idrott och kultur – förslag
till nya mötesplatser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att projektet förs vidare,
2. att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan utreda placeringen
av framtida byggnader för musik, idrott och teater och presentera
ett förslag till kommunfullmäktige senast i maj 2007, enligt:
- alt. 1 – Allt samlat i hamnen,
- alt. 2 – Stråkidén,
- alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i
närheten av nuvarande sporthall,
3. att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av de tre förslagen och
belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva möjligheterna till samnyttjande och samägande med andra aktörer,
4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och föreslå framtida
finansierings-, ägande-, och driftsform,
5. att tidsaspekten kring teaterns behov tas i beaktning,
6. att stadsbyggnadsnämnden inom ordinarie ram får i uppdrag att
påbörja de undersökningar som krävs inför detaljplanearbete, och
särskilt belysa behoven och parkerings- och trafiklösningar,
7. att redovisa möjliga lösningar för nuvarande idrotts- och
teaterlokaler,
8. att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till kommunfullmäktige med en reviderad kalkyl som omfattar båda etapperna
samt övriga tillkommande kostnader i nuvarande anläggningar vid
Sporthallsområdet som kan vara aktuella. Härutöver ska redovisas
en kostnadsberäkning av vad en helt ny badanläggning kan kosta;
9. att Kulturskolan och kammarorkesterns situation behandlas i
ordinarie verksamhet och kommunens långsiktiga planering,
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10. att kommunstyrelsen genom finansutskottet samt samordningsutskottets ordförande ges ansvaret för att leda arbetet, och
presentera ett svar för kommunfullmäktige senast i september 2007
samt att finansutskottet för en nära dialog med representanter för de
verksamheter som är berörda; samt
11. att utreda om en utveckling av teatern på befintlig plats är förenlig
med ett nytt resecentrum.
Bakgrund
Den 10 april 2006 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en programgrupp för att utreda möjligheten att samlokalisera idrotts- och
kulturverksamhet i en anläggning, placerad i hamnen. Beslutet hade
föregåtts av en lång diskussion kring länsteaterns behov av nya lokaler,
som ledde till beslut i kommunfullmäktige den 26 september 2005 att
låta fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda en
långsiktig lösning för teaterverksamhetens lokaler, inkl. ev. lokalbehov
för ett scenkonstbolag.
Utredningsarbetet har omfattat en ny teaterbyggnad, en ny
evenemangsarena för elitidrott och konserter med populärmusik.
Uppdraget har också kompletterats med att pröva om det beslutade nya
äventyrsbadet med fördel skulle kunna placeras på södra kajen.
Dessutom har två alternativ prövats när det gäller lokaler för Nordiska
Kammarorkestern Sundsvall.
Bakgrunden till utredningen är de brister som finns i nuvarande lokaler.
Arbetsmiljöverket har, vid vite om sammanlagt 10 mkr, förbjudit att de
lokaler Teater Västernorrland idag använder får användas efter maj
2009. Kammarorkestern har brister och problem i sina lokaler.
Nuvarande sporthall svarar inte mot dagens krav för elitevenemang
inom sport och konserter.
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Överläggning
Finansutskottet den 6 februari 2007 beslutade om följande egna attsatser.
att projektet förs vidare i syfte att beskriva verksamhets- och
medborgarenyttan med arenaprojektet och de olika alternativen;
att utreda placeringen av framtida byggnader för musik, idrott
och teater enligt:
-

alt. 1a – Allt samlat i hamnen,
alt. 1b – Allt samlat vid åmynningen,
alt. 2 – Stråkidén,
alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i
närheten av nuvarande sporthall;

att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av de tre förslagen
och belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva
möjligheterna till samnyttjande och samägande med andra
aktörer;
att Kulturskolan och kammarorkesterns situation behandlas i
ordinarie verksamhet och kommunens långsiktiga planering;
att stadsbyggnadsnämnden inom ramen för ordinarie ram får i
uppdrag att påbörja de undersökningar som krävs inför
detaljplanearbete, och särskilt belysa behoven och parkeringsoch trafiklösningar;
att påbörjad projektering av äventyrsbad vid nuvarande
Sporthallsbad återupptas av Sundsvalls Arena AB;
att utreda om en modern teater kan fungera i konsertteaterns
lokaler;
att utreda vad som händer med nuvarande teaterlokaler;
att kommunstyrelsen genom finansutskottet samt
samordningsutskottets ordförande ges ansvaret för att leda
arbetet, och presentera ett svar för kommunfullmäktige senast i
september 2007 samt att finansutskottet för en nära dialog med
representanter för de verksamheter som är berörda.
Utskottet enades om att hålla ett extra kommunstyrelsesammanträde
den 26 februari 2007 för att behandla utskottets förslag till beslut.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2007 yrkar Anita
Bdioui (s) för majoriteten inledningsvis bifall till följande att-satser:
1. att projektet förs vidare,
2. att utifrån verksamhets- och medborgarenyttan utreda placeringen
av framtida byggnader för musik, idrott och teater och presentera ett
förslag till kommunfullmäktige senast i maj, enligt:
alt. 1 – Allt samlat i hamnen,
alt. 2 – Stråkidén,
alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och
musikarena i närheten av nuvarande sporthall,
3. att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av de tre förslagen och
belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva
möjligheterna till samnyttjande och samägande med andra aktörer,
4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och föreslå framtida
finansierings-, ägande-, och driftsform,
5. att tidsaspekten kring teaterns behov tas i beaktning,
6. att stadsbyggnadsnämnden inom ordinarie ram får i uppdrag att
påbörja de undersökningar som krävs inför detaljplanearbete, och
särskilt belysa behoven och parkerings- och trafiklösningar,
7. att redovisa möjliga lösningar för nuvarande idrotts- och
teaterlokaler,
8. att påbörjad projektering av äventyrsbad vid nuvarande sporthallen
återupptas av Sundsvalls Arena AB och att – med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2005-05-30, § 448 – bolaget snarast
möjligt återkommer till kommunfullmäktige med en reviderad
kalkyl som omfattar båda etapperna samt övriga tillkommande
kostnader i nuvarande anläggningar vid Sporthallsområdet som kan
vara aktuella,
9. att Kulturskolan och kammarorkesterns situation behandlas i
ordinarie verksamhet och kommunens långsiktiga planering,
10. att kommunstyrelsen genom finansutskottet samt
samordningsutskottets ordförande ges ansvaret för att leda arbetet,
och presentera ett svar för kommunfullmäktige senast i september
2007.
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Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till majoritetens förslag med följande
tilläggsyrkande (alternativ 4 i majoritetens andra att-sats) och
ändringsyrkande (Sundsvall Arena AB)
att med utgångspunkt i det utkast som miljöpartiet de gröna tidigare
presenterat, arbeta fram en lösning av lokalfrågorna vid befintlig plats
genom upprustning samt om- och tillbyggnad. I detta arbete ska nya
kontakter tas med IOGT-NTO för att undersöka om köp av deras
fastighet är aktuell.
att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till
kommunfullmäktige med en reviderad kalkyl som omfattar båda
etapperna samt övriga tillkommande kostnader i nuvarande
anläggningar vid Sporthallsområdet som kan vara aktuella. Härutöver
ska redovisas en kostnadsberäkning av vad en helt ny badanläggning
kan kosta.
Lars Persson (fp) yrkar bifall ett förslag som baseras på finansutskottets
beslut den 6 februari 2007:
Att-sats 1: Att frågan om teaterns lokalbehov utreds vidare, med
utgångspunkt i att verksamheten skall fortsatt finnas på befintlig plats
genom förbättringar samt om- och tillbyggnader.
Att-sats 2: Att de alternativ som förs fram (1a, 1b, 2 & 3) ej blir
föremål för ytterligare utredning för närvarande.
Att-sats 3: Att beskriva konsekvenserna av förslaget i att-sats 1 och
belysa möjliga intäkter och besparingar, samt beskriva möjligheterna
till samnyttjande och samgående med andra aktörer.
Att-sats 4: Bifall.
Att-sats 5: Avslag.
Att-sats 6: Att Sundsvall Arena AB snarast möjligt återkommer till
kommunfullmäktige med en reviderad kalkyl som omfattar båda
etapperna samt övriga tillkommande kostnader i nuvarande
anläggningar vid Sporthallsområde som kan vara aktuella.
Att-sats 7 & 8: Avslag med hänvisning till yrkandet i att-sats 1
Att-sats 9: Bifall.
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Att sats 10 (ny): Att i det uppdrag KS givits om stadsvisionen skall
beaktas behov och göras reserveringar av strategisk mark för eventuella
framtida kommunala byggnationer utefter det område som omfattas av
”stråkidén”. I detta arbete skall även de områden som blir aktuella i
samband med exploateringsarbetet för Norra Kajen inarbetas.
Reinhold Hellgren yrkar enligt finansutskottets andra att-sats
att utreda placeringen av framtida byggnader för musik, idrott och
teater enligt:
-

alt. 1a – Allt samlat i hamnen,
alt. 1b – Allt samlat vid åmynningen,
alt. 2 – Stråkidén,
alt. 3 – Teatern vid kulturmagasinet, idrotts och musikarena i närheten av
nuvarande sporthall;

Han förklarar vidare att han stödjer Magnus Sjödins yrkande
beträffande Sundsvall Arena AB.
Han har vidare ett tilläggsyrkande:
att finansutskottet för en nära dialog med representanter för de
verksamheter som är berörda.
Hans Brynielsson (kd) instämmer i Magnus Sjödins yrkanden och
Reinhold Hellgrens tilläggsyrkande.
Lars Hillerström (mp) yrkar för majoriteten
att utreda om en utveckling av teatern på befintlig plats är förenlig med
ett nytt resecentrum.
Habib Effati ( ) förklarar att han stödjer majoritetens förslag.
Kommundirektören frågar om det är möjligt att den redovisning som i
andra att-satsen sägs skall ske i maj kan ske i juni eftersom tiden för att
utföra uppdraget är väl knapp samt om den andra att-satsen kan läsas så
att den är öppen och ger frihet att under uppdraget pröva olika
lösningar.
Fastighetsdirektören svarar på frågor om möjlighet att förvärva
IOGT/NTO:s fastighet och stadsbyggnadsdirektören svarar på frågor
om att bygga arenor vid åmynningen och att bygga i de befintliga
teaterkvarteren.
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Inlägg görs av Ingrid Möller (mp), Leif Nilsson (s), Erland Solander
(m), Lars Hillerström (mp), João Pinheiro (s) och Lena Österlund (s).
Kommentarer lämnas av stadsbyggnadsdirektören, fastighetsdirektören
och kommundirektören.
Efter ajournering av sammanträdet klockan 10.35 – 11.05 återupptas
sammanträdet.
Majoriteten förklarar att de instämmer i Magnus Sjödins yrkande
beträffande Sundsvall Arena AB och i Reinhold Hellgrens
tilläggsyrkande.
På fråga av ordföranden godtar ledamöterna att det justerade
majoritetsförslagets elva att-satser (se beslutet) behandlas var och en
för sig.
Mot att-sats nr 1 ställs yrkande av fp i denna del
Mot att-sats nr 2 ställs yrkanden av envar av fp, c samt m och kd
Mot att-sats nr 3 ställs yrkande av fp i denna del
Mot att-sats nr 4-11 ställs inga motförslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt vad som framgår ovan under rubriken
Beslut.
Magnus Sjödin (m) förklarar att han återkommer i kommunfullmäktige
beträffande sitt tilläggsyrkande om ett fjärde alternativ i den andra attsatsen.
Lars Persson (fp) förklarar att han återkommer i kommunfullmäktige
om sitt yrkande gällande att-sats 10 (ny).
Efter diskussion om kommundirektörens tidigare ställda fråga om när
uppdraget skall redovisas, förklarar ordföranden att ambitionen skall
vara att klara av att redovisa uppdraget till kommunfullmäktige i maj.
Slutligen förklarar ordföranden på kommundirektörens tidigare ställda
fråga om den andra att-satsen, att uppdraget måste anses vara öppet för
att ge möjlighet att pröva olika lösningar.
Beslutsunderlag
• Ingivet yrkande av m, 2007-02-26
• Ingivet yrkande av fp, 2007-02-26
• Ingivet yrkande av s-v-mp daterat 2007-02-23, 2007-02-26
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• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 61
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-30
• Slutrapport Hamnarenan 2007-01-16
––––
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Dnr 32/07 040

§ 110 Förslag till politiska direktiv för mål och
resursplan 2008 med plan för 2009-2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

planeringsförutsättningarna för Mål och resursplan för 2008
med plan för 2009-2010 skall utgöra en grund för nämndernas
fortsatta arbete; samt

att

fastställa direktiv för Mål och resursplan för 2008 med plan för
2009-2010 enligt reviderat förslag den 20 februari 2007.

Bakgrund
Vid finansutskottets sammanträde den 23 januari 2007, § 53,
överlämnade kommunstyrelsekontoret planeringsförutsättningar för
mål och resursplan 2008 med plan för 2009-2010.
Vid finansutskottets sammanträde den 6 februari 2007 överlämnade
dels socialdemokraterna, vänsterpartiet, och miljöpartiet de gröna och
dels Allians för Sundsvall, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och
kristdemokraterna, sina förslag till direktiv.
Överläggning
Ur kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2007
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2006 förklarar
Anita Bdioui (s) att följande ändringar skall göras i dokumentet om
fördelning som utdelats inför sammanträdet:
• Om det krävs specificering av de enskilda uppdragen får berörd
förvaltning ta upp det med respektive nämnds ordförande.
• 3.4.3 Fokusområden
o Nr 22 där Fokusera, SEAB? ändras till Fokusera, SEAB
o Nr 27 flyttas till Stödprocess
Lars Hillerström (mp) förklarar att det i Direktiv mål och resursplan
Sundsvall 2008-2010, som utdelats inför sammanträdet, skall stå
motverka diskriminering under rubriken Jämställdhet.
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Lars Persson (fp) yrkar att ärendet behandlas på kommunstyrelsens
extra sammanträde den 26 februari 2007. Som skäl åberopar han att
oppositionen fick majoritetens reviderade version av direktiv en
halvtimme innan sammanträdet.
Lars Persson (fp) yrkar bifall till förslaget från Allians för Sundsvall.
Kommundirektören säger att det i majoritetens förslag till Direktiv för
mål- och resursplan 2008 finns önskemål om 6 utredningar och 56
förslag. Han förklarar att kommunstyrelsekontoret, förvaltningarna och
de kommunala bolagen vill ha tydliga svar på följande frågor kring det
fortsatta arbetet om uppdragen:
o Vem? Ange vilken nämnd eller styrelse som skall bereda
respektive punkt och vilken som har ansvar för samordning
o När? Skall redovisning ske till årets budgetberedning eller till
ett senare datum?
o Hur? Omfattning på den skriftliga redovisningen som förväntas
o Vad? Tydliga uppdrag, några av uppdragen behöver preciseras
med vad som avses
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet till
den 26 februari 2007.
På fråga av kommundirektören förklaras att förvaltningarna och de
kommunala bolagen kan använda de inför sammanträdet utdelade
handlingarna som arbetsmaterial för att förbereda arbetet med
uppdragen.
Kommunstyrelsen den 26 februari 2007
Magnus Sjödin (m), med instämmande av Lars Persson (fp), Hans
Brynielsson (kd) och Reinhold Hellgren (c), yrkar bifall till förslaget
från Allians för Sundsvall.
Tommy Eriksson (s) yrkar bifall till majoritetens förslag.
Kommundirektören förklarar med OH-bilder hur kommunstyrelsekontoret tänkt att arbetet med utredningar och förslag skall ske inom
kommunkoncernen.
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Gemensamt för utredningar och förslag
• Alla uppdrag har kopplats till något av processmålen.
• I de fall då flera nämnder är berörda ansvarar den nämnd som
står angiven först.
• Specificering av uppdraget lämnas av respektive
nämndsordförande.
• Rapporterna skall redovisas vid budgetberedningen den 2-4
maj.
Utredningar
• Sju utredningar – dessa har markerats med grått i kontorets
sammanställning
• Respektive rapport får vara max 4 A4-sidor inklusive 10 raders
sammanfattning.
• Max 40-50 arbetstimmar får läggas ned på respektive utredning
inklusive kartläggning, träffar och rapportskrivning.
• Kalendarium, aktuella dokument och mallar för rapport,
tidredovisning finns på KomIn/Gemensamt/Ekonomi
Lämna förslag på…
• Totalt 63 ”förslag på…”
• Respektive rapport får vara max 1-2 A4-sidor.
• Ange förslag på indikator som leder mot efterfrågat resultat,
samt tre-fyra åtgärder som kan genomföras under 2008.
• Max 10-20 arbetstimmar får läggas ned på respektive förslag
inklusive kartläggning, träffar och rapportskrivning.
• Kalendarium, aktuella dokument och mallar för rapport,
tidredovisning finns på KomIn/Gemensamt/Ekonomi
Ledamöterna förklarar att de godtar kontorets förslag till upplägg och
förslag till omfattning på arbetet.
Ordföranden säger att hon kommer att ställa de två förslagen mot
varandra.
Habib Effati ( ) upplyser att han avstår från att delta i beslutet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens
förslag.
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Reservation
Magnus Sjödin (m), Erland Solander (m), Andreas Nelvig (m), Lars
Persson (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) anmäler
reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-12, § 93
• Finansutskottets protokoll 2007-02-06, § 68
• Fördelning av uppdrag och kommentarer till Direktiv, Mål och
resursplan Sundsvall 2008-2010, s, v och mp, Kommunstyrelsekontoret, 2007-02-12, rev. 2007-02-20
• Direktiv mål och resursplan Sundsvall 2008-2010,
socialdemokraterna, vänsterpartiet, och miljöpartiet de gröna,
2007-02-06, rev. 2007-02-13, rev. 2007-02-20
• Politiska direktiv för mål- och resursplan 2008, Allians för
Sundsvall, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och
kristdemokraterna
• Planeringsförutsättningar inför Mål- och resursplan 2008 samt för
plan för 2009—2010
––––
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Dnr 78/07 002

§ 111 Attestanter och sakgranskare år 2007 inom
kommunfullmäktige och samtliga
kommunstyrelsens verksamhetsområden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa bifogade förteckningar över attestanter och
sakgranskare för år 2007;

att

utse kommunstyrelsens ordförande till beslutsattestant för
nämndens ansvarsområde;

att

delegera till kommundirektören en generell attesträtt för
samtliga konton inom förvaltningen;

att

delegera till kommundirektören att besluta om löpande
ändringar under verksamhetsåret.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt aktuella förteckningar över
attestanter och ersättare med tillhörande behörighetsnivåer, rättigheter
att attestera lönetransaktioner samt sakgranskare inom
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande
verksamheter samt kommunstyrelsekontoret för år 2007. Inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår även konton för
tillgångar, skulder och eget kapital samt finansförvaltningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-02-08 med bilaga 1-5
––––
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Dnr 2/07 102

§ 112 Val av representant till Södra Västernorrland
Skogsstyrelses lokala sektorsråd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bordlägga ärendet.

Bakgrund
I samband med förändringen av Skogsstyrelsens organisation
konstaterades att behov finns av regionala och lokala sektorsråd, där
sammansättningen av råden ska spegla samhällets skogliga intressenter.
Kopia av Skogsstyrelsens ”Regionala sektorsrådens organisation och
uppgift i den nya myndigheten Skogsstyrelsen” bifogas.
Dess intressenter bedöms vara:
• Skogsbruket
• Energisektorn
• Ideella organisationer(naturvård etc.)
• Länsstyrelser
• FoU
• Allmänheten (ex. förtroendevalda politiker)
• Skogs- och träfacket
• Regional representation (ex. rennäringen)
• Jägarorganisationer
Val
Representanter till det regionala rådet är redan utsedda, där allmänheten
representeras av Sven Bergström (c ) som är riksdagsman från
Gävleborg.

Justerandes signatur
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För att utse representanter till Södra Västernorrlands lokala sektorsråd
har nu Skogsstyrelsen i Sundsvall ett önskemål om att kommunen utser
en representant, där den gärna ser att denne är riksdagsman. Enligt
uppgift kommer eventuellt en eller fler kommuner att få samma
möjlighet. Skogsstyrelsen Södra Västernorrland omfattar kommunerna
Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge.
Överläggning
Ledamöterna enas om att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-13
• Skrivelse från skogsstyrelsen
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

