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Tid Kl. 14.00-16.40 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande § 242-258 
 Peder Björk (s) v ordförande § 259-269 
 Martin Johansson (s)  ej § 246 
 Annicka Burman (v) tjänstgörande ersättare § 246, 259-269
 Lena Österlund (s)  § 243-245 
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare § 242, 246-269
 Leif Nilsson (s)   
 João Pinheiro (s)  § 243-245 
 Lena Sjöberg (s) tjänstgörande ersättare § 242, 246-269
 Magnus Sjödin (m)  ej § 269  
 Erland Solander (m) tjänstgörande ersättare § 269 
 Andreas Nelvig (m)   
 Eva Lohman (m)  ej § 269 
 Sven Bredberg (m) tjänstgörande ersättare § 269 
 Habib Effati (v)   
 Lars Persson (fp)  § 243-245 
 Pär Hammarberg (fp) tjänstgörande ersättare § 242, 246-269
 Reinhold Hellgren (c)  § 243-245 
 Mats Mehlin (c) tjänstgörande ersättare § 242, 246-269
 Claes Stockhaus (v) tjänstgörande ersättare  
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Gunilla Molin (kd)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Mats Ågren ordf. SKFAB § 242-243 
 Björn Ryd vd SKFAB § 242-243 
 Leena Utterström informationschef § 243 
 Helene Westerlund utredare § 258 
 Anders Lidén vd Stadsbacken AB § 269 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-10-15 2 
 

 

Protokollet omfattar § 242-269 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anita Bdioui  Peder Björk Åke Svensson  
Ordförande  
§ 242-258 

Ordförande 
§ 259-269 

Sekreterare 

 
 
 
 
Martin Johansson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2007-10-15 2007-10-17 2007-10-17 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontoret, administrativa avdelningen 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2007-11-09  Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Johansson 
med Leif Nilsson som ersättare. 
 
Noteras att de fyra första ärendena togs i ordningen § 244, § 245, § 243 
och § 242 och att ärendena därefter togs i den ordning som följer av 
ärendelistan. 
 
– – – –  
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Dnr 444/07  105 
 

§ 242 Information av Svenska Kommun 
Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har ordföranden Mats Ågren och 
verkställande direktören Björn Ryd i Svenska Kommun Försäkrings 
AB (SKFAB) bjudits in för att lämna information om bolaget. 

Överläggning 
Mats Ågren inleder och överlämnar sedan ordet till Björn Ryd som bl.a. 
berättar följande: 
• Bolagets verksamhet avseende Trondheims kommun bedrivs under 

bifirman Nidaros Forsikring  
• Örnsköldsviks kommun blev den 1 januari 2007 den nionde 

kommunen som äger aktier i bolaget 
• Umeå kommun blir den tionde ägarkommunen från och med den 1 

januari 2008 
• I bolaget bildar respektive kommun en egen resultatenhet 
• Bolagets skadeförebyggande arbete har varit en framgång 
• Anlagda bränder oroar 
 
Björn Ryd redogör även för hur kommunerna i de nordiska länderna 
kan tänkas agera i framtiden vad avser försäkringsfrågor. 
 
Mats Ågren och Björn Ryd svarar på frågor från ledamöterna. 
 
Informationen pågick cirka 45 minuter. 
 
– – – – 
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§ 243 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret och 
presentation av Leena Utterström, 
kommunens nya informationschef 

Informationschef Leena Utterström presenterar sig. 
 
Kommundirektörens informerar om: 
 
• Träff med regeringens samordnare i regionfrågan Jan-Åke 

Björklund 
Kommentarer lämnas av Anita Bdioui (s), Lars Persson (fp), 
Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c). 

 
• Överförmyndarnämndens kansli 
 
• Årsmöte i Union of the Baltic Cities den 27-28 september 2007 

o Deltagande i commissioner 
o Jämställdhetsperspektiv på stadsplanering 
o Klimatfrågor 
o Kollektivtrafik 
o Idrott/fysiska aktiviteter  
Kommentarer lämnas av João Pinheiro (s) och Lena Österlund (s). 

 
• Besök i Björneborg den 5-7 september 2007 

Diskuterade samverkansområden: 
o Ungdomar som inte går vidare efter grundskolan 
o Praktikantutbyte vårdprogrammet 
o Klimatkonferens 
o Lägervistelse för skolklass 
o Erfarenhetsutbyte 

- Om åldrande befolkning 
- Spontanidrott 
- Näringslivsutveckling 

 
• Infrastrukturfrågor 

o E4 
Kommentarer lämnas av Anita Bdioui (s) och Magnus Sjödin (m). 
 
o Statlig utredning om hamnar och kombiterminaler 
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o Statlig utredning om flygplatser 
Kommentar lämnas av Leif Nilsson (s). 

 
Stadsjuristen informerar om kontakter med Sundsvalls tingsrätt. 
 
– – – – 
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Dnr 2/07  102 
 

§ 244 Val av ny ersättare till finansutskottet efter 
Annelie Luthman (fp) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Pär Hammarberg (fp) till ny ersättare efter Annelie 

Luthman (fp) i kommunstyrelsens finansutskott för perioden 
från och med den 15 oktober 2007 intill det sammanträde då val 
av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen valde den 13 november 2006, § 3, Annelie Luthman 
(fp) till ersättare i kommunstyrelsens finansutskott.  
 
Hon har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen samt 
som ersättare kommunstyrelsens finansutskott respektive 
samordningsutskott. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) föreslår Pär Hammarberg (fp) till ny ersättare efter 
Annelie Luthman (fp) i kommunstyrelsens finansutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
– – – – 
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Dnr 2/07  102 
 

§ 245 Val av ny ersättare till samordningsutskottet 
efter Annelie Luthman (fp) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att välja Pär Hammarberg (fp) till ny ersättare efter Annelie 

Luthman (fp) i kommunstyrelsens samordningsutskott för 
perioden från och med den 15 oktober 2007 intill det 
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen valde den 13 november 2006, § 4, Annelie Luthman 
(fp) till ersättare i kommunstyrelsens samordningsutskott. 
 
Hon har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen samt 
som ersättare kommunstyrelsens finansutskott respektive 
samordningsutskott. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) föreslår Pär Hammarberg (fp) till ny ersättare efter 
Annelie Luthman (fp) i kommunstyrelsens samordningsutskott.. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
– – – – 
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Dnr 231/07  042 
 

§ 246 Samordningsförbundet i Sundsvall - 
årsredovisning om revisionsberättelse 2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att den nu sittande styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 

skall beredas möjlighet att yttra sig över revisionsberättelsen 
innan beslut om ansvarsfrihet fattas av fullmäktige; 
 

att styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall för 
verksamhetsåret 2006, skall beredas möjlighet att yttra sig över 
revisionsberättelsen innan beslut om ansvarsfrihet fattas av 
fullmäktige; 
 

att från den nu sittandestyrelsen för Samordningsförbundet i 
Sundsvall begära in en ny rättvisande årsredovisning för 2006, 
uppställd enligt lagen om kommunal redovisning; samt 
 

att yttrande över revisionsberättelsen samt ny årsredovisning för 
2006 skall vara kommunen tillhanda före november månads 
utgång i avsikt att frågan om ansvarsfrihet skall behandlas på 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2006 och förbundets revisorer har avgivit en revisionsberättelse. I 
revisionsberättelsen avstyrker revisorerna att förbundets styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att styrelsen för samordningsförbundet 
skall ha möjlighet att yttra sig över revisionsberättelsen innan beslut 
fattas av fullmäktige. Denna möjlighet skall också beredas 
samordningsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2006, d.v.s. den tid 
revisionen avser. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att fullmäktige från styrelsen för 
samordningsförbundet, skall begära in en ny rättvisande årsredovisning 
för 2006, uppställd enligt lagen om kommunal redovisning. 
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Överläggning 
Martin Johansson anmäler jäv och lämnar sammanträdet under denna 
punkt. 
 
Inlägg görs av Magnus Sjödin (m). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10 
• Årsredovisning 2006 - Samordningsförbundet i Sundsvall 
• Landstinget Västernorrlands skrivelse 2007-09-25 
• Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall avseende 

år 2006 
• Granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall år 2006 
 
– – – – 
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Dnr 401/07  042 
 

§ 247 Delårsrapport per den 31 augusti 2007 med 
helårsprognos – kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna delårsrapporten; och 

 
att uttala att alla de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar 

för skall ingå i kommande delårsrapporter och årsredovisningar 
för kommunstyrelsen även om handläggning m.m. sker vid 
annan förvaltning än kommunstyrelsekontoret. 

Bakgrund 
Delårsrapporten avser perioden 1 januari till den 31 augusti 2007, och 
speglar kommunstyrelsens mål och resursplan för 2007. Redovisningen 
fokuserar på förändringar och avvikelser samt större händelser. 
Ekonomiskt tyder prognosen för 2007 på ett underskott på ca 5,5 mkr. 
Större delen av underskottet är planerat och ska finansieras med eget 
kapital. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen diskuterar hur 
verksamheter som kvarstår under kommunstyrelsens ansvar, men där 
annan än kommunstyrelsekontoret numera svarar för handläggning och 
ärendeberedning, ska hanteras i kommande redovisningar. Som 
exempel kan nämnas kollektivtrafik. 

Överläggning 

Ur samordningsutskottets protokoll 
Stadsjuristen framhåller att mål och indikatorer är föremål för ett 
pågående förbättringsarbete. Troligen kommer de kommande år att se 
annorlunda ut, och vartefter bli allt bättre verktyg för styrning och 
uppföljning av verksamheten. 
 
Lars Persson (fp) påpekar att ett par av indikatorerna är otydligt 
redovisade: avseende sjukfrånvaro/kommunstyrelsekontoret. Utskottet 
enas om att dessa bör förtydligas innan rapporten behandlas i 
kommunstyrelsen. 
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Utskottet hänskjuter diskussionen om vilka verksamheter som ska 
redovisas i framtida delårsrapporter och årsredovisning till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2007 hänvisar 
Peder Björk (s) till den fråga som kommunstyrelsekontoret ställt i sin 
förvaltningsskrivelse om vad kommande delårsrapporter och årsr-
edovisningar skall omfatta. Han yrkar att all den verksamhet som 
kommunstyrelsen ansvarar för skall redovisas i kommande delårs-
rapporter och årsredovisningar för kommunstyrelsen, vilket innebär att 
kommunstyrelsekontoret får begära nödvändig information från 
miljökontoret och stadsbyggnadskontoret som under år 2007 fått ta 
över verksamhetsområden från kommunstyrelsekontoret.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och att uttala sig om 
kommande redovisningar på sätt som Peder Björk yrkat. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-25, § 132 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-19, korrigerad 2007-

10-05 efter beslut i finansutskottet 2007-10-02 
 
– – – – 
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Dnr 400/07  042 
 

§ 248 Revisorernas bedömning avseende 
delårsrapport 2007, Kommunalförbundet 
Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per den 31 

augusti 2007 för Kommunalförbundet Nordiska 
Kammarorkestern i Sundsvall till sina handlingar; samt 
 

att lägga delårsrapporten till sina handlingar. 

Bakgrund 
Revisorerna för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern i 
Sundsvall har granskat förbundets delårsrapport per den 31 augusti 
2007. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska och 
bedöma om resultatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt 
med direktionens mål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till 
kommunfullmäktige inför dess behandling av delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-01 
• Revisorernas skrivelse 2007-09-24 med bilaga 
• Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvalls 

delårsrapport för perioden 2007-01-01—2007-08-31, prognos 
2007-09-01—2007-12-31 

 
– – – – 
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Dnr 400/07  042 
 

§ 249 Revisorernas bedömning avseende 
delårsrapport per den 31 augusti 2007, 
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per den 31 

augusti 2007 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund till 
sina handlingar; samt 
 

att lägga delårsrapporten till sina handlingar. 

Bakgrund 
Revisorerna i kommunalförbundet Sundsvall-Timrå Räddnings-
tjänstförbund har granskat förbundets delårsrapport per den 31 augusti 
2007. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska och 
bedöma om resultatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt 
med direktionens mål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till 
kommunfullmäktige i Sundsvalls och Timrås kommuner inför dess 
behandling av delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-03 
• Revisorernas skrivelse 2007-10-01 med bilaga 
• Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbunds delårsrapport 2 2007 per  

2007-08-31 
 
– – – – 
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Dnr 400/07  042 
 

§ 250 Delårsrapport per den 31 augusti 2007 med 
helårsprognos - kommunen och kommun-
koncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport 2 2007 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
 

att de nämnder som redovisar underskott som inte täcks av eget 
kapital skall följa utarbetade åtgärdsplaner för att minska 
befarade underskott, och 
 

att i enlighet med tidigare praxis av synnerliga skäl undanta 
socialnämndens verksamheter försörjningsstöd och LASS från 
överföring av underskott. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 
augusti 2007, för kommunen och de kommunala bolagen. Rapporten är 
uppställd enligt kommunens nya arbetssätt fr.o.m. MRP 2007, d.v.s. att 
verksamhetsuppföljningen sker processvis och inte nämndsvis som 
tidigare. Den finansiella uppföljningen sker dock fortfarande per 
nämnd. 

Överläggning 

Ur samordningsutskottets protokoll 
Redovisningsekonomen redogör för innehållet i rapporten. Vad gäller 
verksamhetsmålen är det svårt att bedöma helheten, men inga större 
avvikelser kan noteras. Vad gäller de finansiella målen bedöms ungefär 
hälften av dem kunna uppnås. Prognosen för helåret, efter skatteintäkter 
och finansnetto, är ett resultat på 1,6 mkr. För kommunkoncernen är 
prognosen ett resultat på drygt 50 mkr. 
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Ordföranden och förvaltningscheferna för socialnämnden respektive 
barn- och utbildningsnämnden redogör för hur de arbetar med att 
minska sina underskott. 
 
Inom socialnämndens ansvarsområde har bl.a. kostnadsutvecklingen 
lett till underskott. En rad åtgärder har vidtagits – nu senast köpstopp – 
och flera planeras. 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en lokalförsörjningsplan, 
som innebär en anpassning till nya förutsättningar med färre elever och 
fler friskolor. Anpassningen får fullt genomslag under 2008. 
 
Efter sina redogörelser lämnar representanterna för socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden mötet. 
 
Lars Persson (fp) påpekar att den läsårsbaserade hanteringen av barn- 
och utbildningsnämndens underskott avviker från tidigare hantering. 
Han ifrågasätter också, med hänvisning till den tredje att-satsen i 
beslutsförslaget, huruvida det är korrekt att redan i en tertialrapport ta 
beslut om undantag från överföring av underskott. 
 
Ekonomidirektören framhåller att den läsårsbaserade hanteringen av 
barn- och utbildningsnämndens underskott baseras på en bedömning av 
nämndens åtgärdsplan, vilken sträcker sig läsåret ut. 
 
Vad gäller att-satsen om vissa undantag från överföring av underskott, 
hänvisar ekonomidirektören till tidigare politiska önskemål om 
snabbare signaler för att underlätta planering och åtgärder. 
 
Ordföranden menar att det är positivt att diskussioner om ekonomiskt 
utfall, eventuella undantag mm sker tidigt på året. Han framhåller också 
att en utredning om vad som ska anses vara ”synnerliga skäl” kommer 
att genomföras under 2008, för att förebygga framtida oklarheter. 
Ordföranden konstaterar vidare att nämnderna på ett bra sätt svarat upp 
mot begäran att inkomma med åtgärdsplaner. 
 
Lars Persson (fp) föreslår en korrigering av tredje att-satsen i 
beslutsförslaget. De sista orden ”med upp till 9,4 mkr” bör strykas, 
eftersom man vid medgivande av ett undantag, inte bör villkora detta 
med en summa. 
 
Utskottet ställer sig bakom korrigeringsförslaget. 
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Leif Nilsson (s) framför som önskemål inför kommande redovisningar, 
att de borde innehålla fler grafer för att ge överskådlighet. Graferna 
kunde även innehålla jämförelser bakåt i tiden. 
 
Utskottet godkänner beslutsförslaget, efter korrigering av den tredje att-
satsen enligt ovan. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2007 görs inlägg 
av Mats Mehlin (c) och Erland Solander (m). Ekonomidirektören 
lämnar kommentarer. 
 
I samband med handläggningen av ärendet delar ekonomidirektören ut 
en promemoria från kommunstyrelsekontoret daterad 2007-09-26 med 
kompletterande upplysningar på fråga som ställdes vid förra samman-
trädet om kontorets syn på revisorernas skrivning att Hamnparken och 
Mårtensro bör redovisas som anläggningstillgång. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-25, § 133 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-20 
• Delårsrapport 2007-01-01—2007-08-31 (separat handling) 
• Barn- och utbildningsnämndens planering för att uppnå balans i 

ekonomin 
• Socialtjänstens skrivelse 2007-06-25 
• Överförmyndarnämndens skrivelse 2007-09-14 
 
– – – – 
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Dnr 395/07  060 
 

§ 251 Disponering av medel för renovering av kajer 
till anläggande av Caféö vid Selångersån 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ur medel avsatta i Mål- och resursplan 2008-2010 för renovering 

av kajer får 16,0 mkr användas till anläggande Caféö vid 
Selångersån; samt 
 

att kostnaden för planering, projektering och utförande av kajen på 
södra sidan av Selångersån, mellan Thulebron och Tivolibron, 
bekostas inom ramen för planerade exploateringar. 

Bakgrund 
Kajerna i Inre Hamnen och längs med Selångersån har under en längre 
tid varit i dåligt skick. En del av kajerna är redan åtgärdade med det 
återstår fortfarande sträckor som behöver rustas upp. 
 
Kommunfullmäktige har därför beslutat att avsätta 110 miljoner kronor 
för detta. I den finansieringslösning som beslutats av 
Stadsbyggnadsnämnden ingick inte Caféön och ombyggnationen av 
Olof Palmes Torg, men däremot att Stadsbyggnadskontoret skulle 
arbeta för en finansieringslösning av dessa. 
 
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att kostnaden för planering, 
projektering och utförande av kajen på södra sidan av Selångersån, 
mellan Thulebron och Tivolibron, bekostas inom ramen för planerade 
exploateringar. På detta sätt frigörs ca 50 miljoner till andra åtgärder 
inom Kajupprustningsprojektet. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Stadsbyggnadsdirektören föredrar ärendet. 
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Utskottet ställer sig bakom beslutsförslaget med det tillägget att 
beslutsunderlaget inför kommunstyrelsens sammanträde ska 
kompletteras med en redovisning över andra tilltänkta objekt som finns 
inom kajprojektet. 

Kommunstyrelsen 
Inlägg görs om bilagan Totalt investeringsbehov – Kajupp-
rustningsprojektet (handlingarna sid. 156-157) av Erland Solander (m), 
Pär Hammarberg (fp) och Leif Nilsson (s). 

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelsekontorets skrivelse 

2007-10-05 med bilaga Totalt investeringsbehov – Kajupp-
rustningsprojektet 

• Finansutskottets protokoll 2007-09-18, § 196 
• Stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelsekontorets skrivelse 

2007-09-10 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-02-26, § 77 
• Informationsmaterial inkl. karta 
 
– – – – 
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Dnr 396/07  284 
 

§ 252 Klimatanläggning i kommunarkivet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att den tillkommande driftkostnaden på ca 100 tkr inarbetas i 

kommunstyrelsens ram verksamhet kommunarkiv under 2009 
och framåt när investeringen är slutförd. 

Bakgrund 
Kommunarkivets chef beskriver i PM de problem som finns i arbets-
miljön och arkivförvaringsmiljön i kommunarkivets lokaler i hus F. 
Fastighetskontoret har upprättat en kalkyl som visar att kostnaden för 
att åtgärda problemen skulle uppgå till ca 1,7 mkr, varav fastighets-
kontoret kan svara för 1,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-18, § 197 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-06 
• Finansutskottets protokoll 2006-06-13, § 135 
• Arkivchefens PM 2007-05-04 
• Kommunhälsans rapport 2006-08-14 
 
– – – – 
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Dnr 404/07  106 
 

§ 253 Forum Folkhälsa – förnyad anmälan om med-
lemskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att Sundsvalls kommun kvarstår som medlem i Forum folkhälsa; 

och 
 

att uppdra till miljödirektören att utse kontaktperson för Forum 
folkhälsa. 

Bakgrund 
Forum folkhälsa är ett forum organiserat av Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL) för kommuner och landsting/regioner som aktivt 
arbetar med folkhälsofrågor. Sveriges kommuner och landsting inkom i 
april 2007 med förfrågan om Sundsvalls kommun önskar kvarstå i 
forumet som medlem även under innevarande mandatperiod och 
önskade även uppgift om kontaktperson för nätverket. 
 
Eftersom folkhälsofrågorna skulle överflyttas till miljökontoret den 1 
maj och ny folkhälsosamordnare skulle rekryteras fick Sundsvalls 
kommun efter förfrågan möjlighet att anstå med svar till efter semest-
rarna. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-25, § 137 
• Miljökontorets och kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-04 
• Sveriges kommun och landstings skrivelse 2007-03-21 
 
– – – – 
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Dnr 206/05  046 
 

§ 254 Uppdatering av placeringspolicy Sundsvalls 
kommuns donationsmedelsförvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att anta förändringar i placeringspolicy för Sundsvalls kommuns 

donationsmedelsförvaltning enligt föreliggande förslag;  
 

att ändringarna i placeringspolicy Sundsvalls kommuns donations-
medelsförvaltning gäller fr.o.m. den 22 oktober 2007, och 
 

att ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedelsför-
valtning” antagna av kommunstyrelsen 2005-05-16, § 89, upp-
hör att gälla när kommunstyrelsen fattat beslut om uppdaterad 
placeringspolicy. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag på förändringar i 
befintlig placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedels-
förvaltning. Placeringspolicyn går i stort ut på att beskriva de riktlinjer 
som gäller vid förvaltningen av donationsmedlen. 
 
I stora drag har placeringspolicyn genomgått en uppdatering med ut-
gångspunkt från rådande marknadsläge. Policyn har anpassats till att 
vara mer flexibel och kunna möta olika räntemarknader. Detta med 
syftet att skapa en så god värdetillväxt som möjligt. 
 
De största förändringarna är att uppdelningen av svenska räntor mellan 
reala och nominella obligationer har tagits bort. Normalportföljens 
genomsnittliga duration har minskats till 2 år +/-2 år, vilket även åter-
speglas i jämförelseindex. Ränteportföljens andel har minskats med 10 
% till förmån för ”alternativa investeringar” (bl.a. hedgefonder). Risk-
mått och jämförelseindex för hedgefonder införs i befintlig policy. 
Även tidigare har hedgefonder varit ett tillåtet tillgångsslag enligt 
placeringspolicyn, men inget allokeringsintervall har funnits angivet. 

Överläggning 
Inlägg görs av Leif Nilsson (s). 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 208 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-07 
• Placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvalt-

ning, daterad 2007-09-XX 
 
– – – – 
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Dnr 138/07  041 
 

§ 255 Tilläggsanslag/utökad budgetram 2007 för 
Sundsvalls kommuns revisorer 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ett tilläggsanslag på 120 000 kronor ska beviljas till Sundsvalls 

kommuns revisorer och att finansiering sker genom att dessa 
medel får belasta kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov i 2007 års budget. 

Bakgrund 
Kommunens revisorer yrkar på ett tilläggsanslag till sin budget för år 
2007 på 120 000 kronor. Den nyvalda revisionen startade sitt arbete i 
januari 2007 och samtidigt har 2006 års revisionsgrupp fortsatt sitt 
arbete fram till att revisionsberättelsen har avgivits i april 2007. Detta 
har lett till att revisionen under 4 månader haft dubbla sammanträden 
och därmed dubbla kostnader. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 209 
• Presidiekonferensens protokoll 2007-09-06, § 247 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-06-13 
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-04-16 
 
– – – – 
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Dnr 421/07  005 
 

§ 256 Införande av kommungemensamt ärende- 
och dokumenthanteringssystem 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att leda ett införande-

projekt av nya kommungemensamma rutiner för digitalisering 
av ärende- och dokumenthantering på samtliga förvaltningar och 
i de kommunägda bolag som så önskar; 
 

att kommunstyrelsen finansierar projektet med 4,5 mkr genom att 
ianspråkta 3,0 mkr ur utvecklingsfonden under tre år samt av-
sätta en befintlig heltidstjänst under två år, motsvarar 1,5 mkr; 
och 
 

att övriga kostnader för IT-systemet, konsultkostnader, projektled-
ning och det interna arbetet finansieras genom internfakturering 
till förvaltningarna baserat på den nytta varje förvaltning be-
döms ha av systemets olika delar. Totalt 3,5 mkr. 

Bakgrund 
Sedan många år har kommunen förvaltningsgemensamt ekonomi-
system samt personalsystem. Nästa steg i den utvecklingen är att införa 
ett kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem. Syftet 
är att förenkla, effektivisera och höja kvaliteten på ärende- och doku-
menthantering för kommunens samtliga förvaltningar och därigenom 
förbättra servicen till våra brukare/medborgare. 
 
Nyttan av ett nytt IT-system uppstår genom att medborgaren lättare kan 
följa ett ärendes gång, och även utföra vissa moment som anställda gör 
idag. Dessutom förenklas handläggningen av ärenden, nämndsadmi-
nistration och arkiveringen kvalitetssäkras för åtkomst i framtiden. 
 
Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem har många berörings-
punkter med andra system, t.ex. pågående utveckling av GIS (Geogra-
fiskt informationssystem), söka bygglov på nätet och nytt IT-stöd i ut-
bildningsprocessen.  
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Det ger också förutsättningar för bättre tillgång till handlingar via 
hemsidan och är en central pusselbit för att andra utvecklingsprojekt 
ska kunna nyttjas fullt ut. 
 
Det system som finns idag är inte möjligt att utveckla. Dessutom är 
säkerheten och effektiviteten i vår dokumenthantering undermålig. Om 
ingen satsning görs på ett kommungemensamt system måste varje för-
valtning investera och utveckla egna system, vilket på längre sikt 
minskar möjligheterna till kommunövergripande utveckling. 
 
Projektbudget är beräknad till 8 miljoner kronor. Kommunstyrelse-
kontoret föreslås samordna och driva projektet. Förvaltningarna och 
deltagande bolag internfaktureras för internarbete i projektet baserat på 
bedömd nytta, beräknat till 8 miljoner. Finansiering föreslås på följande 
sätt: 
 
• Kommunstyrelsen finansierar 4,5 mkr genom att ianspråkta 3,0 mkr 

utvecklingsfonden, fördelat på tre år samt avsätta en befintlig hel-
tidstjänst under två år, motsvarar 1,5 mkr. 

 
• Övriga kostnader för IT-systemet, konsultkostnader, projektledning 

och det interna arbetet finansieras genom internfakturering till för-
valtningarna baserat på den nytta varje förvaltning bedöms ha av 
systemets olika delar. Totalt 3,5 mkr. 

Överläggning 
Inlägg görs av Pär Hammarberg (fp). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 210 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-26 
 
– – – – 
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Dnr 180/07  007 
 

§ 257 Svar på revisionsrapport avseende gransk-
ning av intern kontroll 2006 – Stadsbacken-
koncernen 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta den av kommunstyrelsekontoret och Stadsbacken AB 

gemensamt utarbetade skrivelsen daterad den 12 september 2007 
som svar till kommunrevisionen på revisionsrapport avseende 
granskning av intern kontroll 2006 – Stadsbackenkoncernen. 

Bakgrund 
KPMG Bohlins AB har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer i 
egenskap av lekmannarevisorer inom Stadsbackenkoncernen genomfört 
en granskning av bl.a. ägarpolicyn och de generella ägardirektiven som 
fastställdes av kommunfullmäktige under 2005. Kommunrevisionen har 
begärt att kommunstyrelsen och Stadsbacken AB lämnar synpunkter på 
rapporten. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsekontoret och 
Stadsbacken AB gemensamt utarbetat ett utkast till svarsskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-25, § 141 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-12 
• PM daterad 2007-09-12 med svar på revisionsrapport 
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-04-12 
• Granskning av intern kontroll 2006 – Stadsbacken-

koncernen/Revisionsrapport, 2007-04-05 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 

§ 258 Arenor för idrott och kultur – slutrapport 
oktober 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

 
att de svar som lämnas i slutrapporten överensstämmer med det 
uppdrag som kommunfullmäktige den 26 februari 2007, § 78, gav 
kommunstyrelsen. 

 
att arbetet med en idrotts- och musikarena vid Sporthallen skall fort-
sätta. 

 

• Kommunstyrelsen ges uppdraget att – med syftet att minska 
kommunens kostnader i projektet – teckna samverkansavtal 
för fortsatt utredning tillsammans med externa intressenter 
för en idrotts- och musikarena. 

• Sundsvall Arena AB ges uppdraget att ansvara för att i sam-
råd med kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnads-
nämnden ta fram beslutsunderlag för en idrotts- och 
musikarena samt att fortlöpande rapportera uppdraget till 
kommunstyrelsen. 

 
att arbetet med ett teater-/kulturhus vid Kulturmagasinet skall fort-
sätta. 

 

• Kommunstyrelsen ges uppdraget att – med syftet att minska 
kommunens kostnader i projektet – teckna samverkansavtal 
för fortsatt utredning tillsammans med externa intressenter 
för ett teater-/kulturhus.  

• En arkitekttävling för ett teater-/kulturhus skall utlysas. 
• Stadsbyggnadsnämnden ges uppdraget att ansvara för 

genomförande av arkitekttävling för teater-/kulturhus. 
• Fastighetsnämnden ges uppdraget att ansvara för att i samråd 

med kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden 
ta fram beslutsunderlag för ett teater-/kulturhus samt att 
fortlöpande rapportera uppdraget till kommunstyrelsen. 
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• Kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att ansvara för att 
ta fram underlag för verksamhetsutveckling, samordnings-
former och eventuell organisationsöversyn för ett teater-
/kulturhus och Kulturmagasinet, samt att fortlöpande 
rapportera uppdraget till kommunstyrelsen. 

 
att kommunstyrelsen bemyndigas att fatta besluta om finansieringen 
av utredningsfasen för båda projekten. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 
att  angivna uppdrag redovisas fortlöpande till kommunstyrelsens 

finansutskott; samt 
 

att  uppdra till kommunstyrelsekontoret att till finansutskottet 
initiera ett informationsärende om kommunens investerings-
plan utifrån den diskussion som fördes vid kommunstyrelsens 
sammanträde och då även redovisa för de kända komplette-
ringar som kan tillföras planen. 

Bakgrund 
Den 26 februari 2007, § 78, beslutade kommunfullmäktige att fördjupa 
utredningsuppdraget och belysa tre alternativa placeringar av arenorna. 
Det fördjupande utredningsuppdraget skulle belysa verksamhets- och 
medborgarnyttan för programgruppens förslag kring hamnarena 
respektive evenemangsstråk, d.v.s.: 
– alt. 1 – Allt samlat i hamnen 
– alt. 2 – Idrottsarenan i hamnen, teatern vid Kulturmagasinet 
– alt. 3 – Idrottsarenan vid Sporthallen, teatern vid Kulturmagasinet. 
 
En delrapport lämnades i maj och kommunfullmäktige beslutade den 
18 juni 2007 att förorda en fortsatt utredning av teater vid Kulturmaga-
sinet och en idrotts- och musikarena vid Sundsvalls sporthall. 
 
Denna rapport behandlar alternativ 3, teater vid Kulturmagasinet och en 
idrotts- och musikarena vid Sundsvalls sporthall. 
 
Rapporten redovisar uppdragen från kommunfullmäktige 

• att beskriva de ekonomiska konsekvenserna och belysa möjliga 
intäkter och besparingar, samt beskriva möjligheterna till sam-
nyttjande och samägande med andra aktörer, 

• att utreda och föreslå framtida finansierings-, ägande-, och 
driftsform, 
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• att påbörja de undersökningar som krävs inför detaljplanearbete, 
och särskilt belysa behoven och parkerings- och trafiklösningar, 

• att redovisa möjliga lösningar för nuvarande idrotts- och teater-
lokaler. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Lars Hillerström (mp) frågar, med anledning av sista stycket på sidan 
16 i slutrapporten, hur Navet kommer att nyttjas för busstrafik i 
framtiden. 
 
Ordföranden berättar att man tidigare fått information om att en till-
fällig lösning, i form av enklare hållplats för regionala bussar, måste 
finnas vid Navet i väntan på ett eventuellt nytt resecentrum. Ord-
föranden håller dock med om att formuleringen kan tolkas felaktigt, 
och utskottet uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att förtydliga 
skrivelsen innan den behandlas i kommunstyrelsen. 
 
Lars Hillerström (mp) frågar också, med anledning av stycke 5.5 i 
slutrapporten, om det finns risker med samverkan med privata aktörer. 
Om kommunen samverkar med ett företag som går i konkurs – vad 
händer då?  
 
Reinhold Hellgren (c) påpekar att man får utgå från att sådana frågor 
regleras i eventuella kommande avtal om samverkan. Stadsjuristen 
instämmer, och tillägger att det är viktigt att vara noggrann när 
eventuella samverkansavtal formuleras. 
 
Magnus Sjödin (m) framhåller att det är viktigt att tydliggöra att 
eventuella samarbetsavtal ska syfta till att minska kommunens 
kostnader för projektet. I övrigt hänvisar han till kommande fortsatt 
diskussion i kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden konstaterar att utskottet med intresse tagit del av 
materialet, och ser fram emot den fortsatta diskussionen i 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Inlägg görs av Erland Solander (m). 
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Pär Hammarberg (fp) yrkar avslag i delar som avser att arbetet med 
en idrotts- och musikarena vid Sporthallen skall fortsätta och att 
arbetet med ett teater-/kulturhus vid Kulturmagasinet skall fortsätta. 
 
Pär Hammarberg (fp) besvarar en fråga från Martin Johansson (s) 
om folkpartiets avslagsyrkande. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar att det i beslutet skall anges att eventuella 
samarbetsavtal ska syfta till att minska kommunens kostnader för 
projektet. 
 
Lars Hillerström (mp) har fråga om Navet och busstrafiken och om 
beslutsgången i dessa delar. Utredaren lämnar kommentar och 
förklarar att texten i denna del omarbetas i slutrapporten. 
 
Peder Björk (s) yrkar att ”via parallella arkitektuppdrag” stryks i den 
del som avser en idrotts- och musikarena vid Sporthallen. 
 
Magnus Sjödin (m) vill att det till ett kommande finansutskott tas 
fram en samlad bild över kommunens framtida planerade investe-
ringar vad avser bl.a. totala investeringsbelopp, driftkostnader, 
nettolåneskuld och tidsperspektiv.  
 
Ordföranden förklarar att hon har uppfattat två förslag, dels Pär 
Hammarbergs yrkande om avslag anseende att arbetet skall fortsätta 
med en idrotts- och musikarena vid Sporthallen och ett teater-
/kulturhus vid Kulturmagasinet, dels bifall till finansutskottets 
förslag med de ändringar som yrkats av Magnus Sjödin och Peder 
Björk, vilka ändringar ledamöterna gett intryck av att stå bakom. 
Med ledamöternas godkännande ställer hon de två förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller finansutskottets 
förslag med de ändringar som tagits upp vid sammanträdet 
 
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att uppdra till kommunstyrelse-
kontoret att utifrån diskussionen vid sammanträdet informera finans-
utskottet om kommunens investeringsplan (2008-2012) som den 
redovisas i Mål och resursplanen 2008-2010 och om vilka nu kända 
kompletteringar som kan tillföras planen. 

Reservation 
Pär Hammarberg (fp) anmäler reservation mot beslutet och anför 
följande: Folkpartiet anser att de stora satsningarna på nya arenor inte 
är det bästa sättet att lyfta Sundsvall. Det som en gång startade för att 
lösa arbetsmiljöproblemen på Teater Västernorrland har nu blivit till 
förslag om två nybyggda arenor för teater, musik och (elit)idrott. Detta 
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framgår förtjänstfullt av den tjänstemannarapport som föreligger, och 
som nu utgör underlag för kommunfullmäktiges beslut. Folkpartiet har 
inga synpunkter på rapportens innehåll – vi tycker det är en bra rapport 
– men vi delar inte de slutsatser som den landar i. För folkpartiet är det 
angeläget att göra rätt satsningar för vår kommuns bästa. Vår över-
tygelse är att andra saker måste gå före ytterligare arenor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2007-10-09 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 204 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-25 
• Arenor för idrott och kultur – förslag till nya mötesplatser (slutrapport 

oktober 2007 från tjänstemannagruppen) 
 
– – – –
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Dnr 378/07  024 
 

§ 259 Arvodeskommitténs förslag till kompen-
sation för förlorade tjänstepensionsförmåner 
för fritidspolitiker 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt arvodeskommitténs förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ersättning skall utgå till alla fritidspolitiker, som omfattas av en 

tjänstepension, med 4 % på den summa som den förtroendevalde 
erhåller från kommunen för förlorad arbetsinkomst. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2002, efter förslag från 
Svenska kommunförbundet, att ersättning för förlorade 
tjänstepensionsförmåner skulle utgå till fritidspolitiker med 3,5 % på 
den summa som den förtroendevalde erhållit från kommunen för 
förlorad arbetsinkomst. 
 
Kommunförbundet hade valt 3,5 % som var den nivå som gällde i SAF-
LO-avtalet. De då gällande tjänstepensionsavtalen på arbetsmarknaden 
hade alla olika avgiftsnivåer. Sedan kommunfullmäktiges beslut har 
nivån på pensionsavgiften höjts något i de flesta tjänstepensionsavtalen 
och arvodeskommittén anser därför att det är rimligt att 
ersättningsnivån höjs till 4 %. 

Beslutsunderlag 
• Arvodeskommitténs skrivelse 2007-08-27 
 
– – – – 
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Dnr 264/07 030 
 

§ 260 Svar på motion (c) om gallring och röjning 
vid Alnösundet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med stöd av de skäl som anges i det till ärendet 

hörande beslutsunderlaget, samt  
 

att skötseln av den strandnära skogsmarken skall även fortsättnings-
vis skötas i enlighet med gällande skogspolicy. 

Bakgrund 
Centerpartiet Sundsvall har inlämnat motion 2007-05-02 med begäran 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utföra 
röjning och gallring längs Alnösundet och att informera andra 
markägare längs Alnösundet om behovet av gallring och röjning av sly. 
 
Kommunstyrelsekontoret har remittera motionen till stadsbyggnads-
nämnden för att i samråd med miljökontoret bereda ärendet. 
 
Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret kommenterar motionen i 
skrivelse 2007-07-20. 

Överläggning 

Ur samordningsutskottets protokoll 
Lars Persson (fp) vill att beslutsunderlaget till kommunstyrelsens 
sammanträde kompletteras med en kostnadsredovisning av röjningen. 
Utskottet enas om att kompletteringen ska göras. 

Kommunstyrelsen 
Inlägg görs av Sven Bredberg (m). 
 
Mats Mehlin (c) yrkar bifall till motionen med innebörden att röjning 
och eventuell gallring ska utföras vid Alnösundet avseende kommunens 
markinnehav, att där så krävs ska naturhänsyn tas i enlighet med 
stadsbyggnadsnämnden skogspolicy och att där det är produktionsskog 
skall 5 § skogsvårdslagen gälla. 
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Magnus Sjödin (m), Hans Brynielsson (kd), Pär Hammarberg (fp) och 
Habib Effati ( ) instämmer i Mats Mehlins yrkande. 
 
Leif Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Eva Lohman (m), Andreas Nelvig (m), Pär 
Hammarberg (fp), Mats Mehlin (c), Hans Brynielsson (kd) och Habib 
Effati ( ) anmäler reservation mot beslutet med hänvisning till eget 
yrkande.  

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-10-10 om Skogssällskapets 

uppskattade kostnader för gallring/röjning 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-11, § 129 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-31 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-08-23, § 210 
• Stadsbyggnadskontorets och miljökontorets skrivelse 2007-07-20 
• Motion om gallring och röjning vid Alnösundet 2007-05-28 
 
– – – – 
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Dnr 296/07  030 
 

§ 261 Svar på motion (sd) om frysta löner för 
kommundirektörer och chefer samt sänkta 
politikerlöner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets föreslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avseende löner för kommundirektörer och chefer, avslå 

motionen. 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avseende politikerarvoden, överlämna ärendet till 

kommunfullmäktige utan eget yttrande. 
 

Bakgrund 
I en motion till kommunfullmäktige har Sverigedemokraterna föreslagit 
att lönerna för direktörer och chefer fryses samt att arvodena för 
kommunens anställda politiker minskas med 15 % med omedelbar 
verkan. På det sättet skulle behovet av besparingar minska, 
politikerföraktet minska och ett mer rättvist ersättningssystem erhållas. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-25, § 139 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-13 
• Arvodeskommitténs skrivelse 2007-09-10 
• Motion från Sverigesdemokraterna (sd) 2007-06-18 
 
– – – – 
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Dnr 260/07  030 
 

§ 262 Svar på motion (c) om högre arvoden till hel-
tidsstuderande politiker 

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

Bakgrund 
Centerpartiet yrkar i motionen högre arvoden för heltidsstuderande 
politiker att arvodeskommittén ges i uppdrag att undersöka möjligheter 
att höja arvodet för heltidsstuderande utifrån de motiv som anges i 
motionen. 
 
Motionen har beretts av arvodeskommittén som föreslår att motionen 
ska avslås med hänvisning till att en heltidsstuderande inte kan visa att 
en förlust av arbetsinkomst uppstår vid deltagande i sammanträdet. Att 
höja arvodet till studerande bedöms heller inte möjligt enligt kommu-
nallagen. 
 
Kommunstyrelsekontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Överläggning 
Inlägg görs av Mats Mehlin (c). 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-25, § 140 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-20 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-08-24 
• Motion från Centerpartiet (c) 2007-02-18 
 
– – – – 
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Dnr 294/07  030 
 

§ 263 Svar på motion (sd) om papperskorgar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
daterad 2007-06-18 om fler papperskorgar i stadens centrala delar. 
 
Fastighetsnämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden framhåller 
att fastighetskontoret på senare år ökat insatserna för att hålla staden 
ren. Medborgarenkäter visar också att man ligger över fastighets-
nämndens målsättningar för renhållning i staden. Man anser att antalet 
papperskorgar är tillräckligt för att uppnå de uppsatta målen för den 
kommunala renhållningen. För att uppnå en renare stad, menar man att 
informationsinsatser skulle kunna ge större effekter än fler 
papperskorgar. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-09-25, § 142 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-20 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-08-30, § 88 med fastighets-

kontorets skrivelse 2007-08-06 
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) 2007-06-18 
 
– – – – 
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Dnr 196/07  030 
 

§ 264 Svar på motion (sd) om folkomröstning i 
hamnarenaprojektet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en folkomröstning ska 
hållas om hamnarenan och yrkar att kommunen anordnar en beslutande 
folkomröstning med tydlig information om kostnaderna och konse-
kvenserna för Sundsvalls kommun i händelse av att en hamnarena 
skulle byggas. 
 
Ärendet har beretts inom kommunstyrelsekontoret och valkansliet. 

Arenautredningen 

Tidigare yrkanden om kommunal folkomröstning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2004 väcktes frå-
gan om att hålla en kommunal folkomröstning om det dåvarande pro-
jektet scenhuset, vilket nu är en del av arenautredningen. Kommun-
fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2004, § 
279, att avslå framställningen med begäran om en kommunal folk-
omröstning i frågan om ett nytt scenhus i Sundsvall, (se dnr 326/04 
108). 

Utredningsarbetet 
Den utredning om hamnarena som genomfördes under 2006 utfördes av 
en arbetsgrupp med representanter från både majoritet och opposition. 
Under den fördjupade utredning som gjorts under 2007 har finansut-
skottet, utökad med samordningsutskottets ordförande fungerat som 
ledningsgrupp. Ledningsgruppen har fastställt direktiv för utredningen, 
baserade på det uppdrag kommunfullmäktige tog i februari. 
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I samband med utredningen 2006 genomfördes även en attitydunder-
sökning av Mittuniversitetet. Undersökningen visade att fler än hälften 
(52 %) av de intervjuade ansåg det "viktigt eller mycket viktigt att 
arenan byggs", en fjärdedel var negativa och en knapp fjärdedel tog inte 
ställning i frågan. 
 
Medborgarna har också haft möjlighet att under drygt ett års tid ge syn-
punkter på projektet via kommunens hemsida, vilket ett sextiotal per-
soner valt att göra. Dessutom presenterades 2006 års rapport vid ett 
offentligt möte den 5 februari 2007 i Kulturmagasinets programsal. 
 
I samband med Stadsvisionens dag på Stora torget den 21 april 2007 
presenterades de förslag till placeringar av arenorna som låg till grund 
för delrapporten i juni. De synpunkter som lämnades av medborgarna 
sammanställdes och presenterades för finansutskottet i sin roll som 
ledningsgrupp för utredningen. 
 
Under hela utredningstiden har nyhetsbrev skickats till ca 150 personer, 
allt för att fler ska kunna följa arbetet i utredningen och föra en dialog 
med arbetsgruppen. 
 
Slutrapporten kommer att lämnas till kommunfullmäktige, med bered-
ning i finansutskott den 2 oktober och i kommunstyrelsen den 15 okto-
ber. Fram till beslut i kommunfullmäktige har alla medborgare möjlig-
het att ta del av allt material och föra en dialog med sina förtroende-
valda i frågan. 

Kostnader och förutsättningar för en kommunal folkomröstning 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla en folkomröstning beräknas 
kostnaderna uppgå till minst 1,6 Mkr, vilket då avser ersättning för 
röstmottagare, tryckning och distribution av valmaterial samt hyra för 
vallokaler. Om det även ska finnas möjlighet att förtidsrösta beräknas 
kostnaden uppgå till 2,1 Mkr. 
 
Innan en folkomröstning kan hållas ska samråd ha skett med Valmyn-
digheten. Detta samråd ska ha skett senast tre månader innan valdagen. 
Det innebär att om kommunfullmäktige väljer att bifalla motionen vid 
sitt sammanträde i oktober månad 2007 kan en folkomröstning hållas 
tidigast i januari 2008. 
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Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Lars Persson (fp) menar att det i beslutsunderlaget tydligare bör framgå 
att endast rådgivande folkomröstningar är möjliga i Sverige, inte 
beslutande folkomröstningar. 
 
Utskottet instämmer, och uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att 
komplettera sin skrivelse innan motionens behandlas i 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 203 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-11, rev 2007-10-05 
• SFS 1991:900 Kommunallag (1991:900), 5 kap. 34 § 
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) 2007-04-12 
 
– – – – 
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Dnr 297/07  030 
 

§ 265 Svar på motion (sd) om hopslagning av val-
kretsarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 
en hopslagning av valkretsar för att på så sätt skapa ett så rättvist och 
demokratiskt valresultat som möjligt. 
 
Motionen har remitterats till demokratiberedningen för yttrande. 
 
Enligt 6 § vallagen skall vid val till kommunfullmäktige en kommun 
delas in i två eller flera valkretsar om kommunen har fler än 24 000 
invånare med rösträtt eller om det för kommunen skall utses minst 51 
fullmäktige. Indelningen beslutas av kommunfullmäktige och fastställs 
av länsstyrelsen. 
 
Vid val räknas rösterna och fördelas mandaten separat i varje valkrets. 
 
Sundsvall har sedan kommunsammanläggningen 1974 varit indelad i 4 
valkretsar. Under 2004 tillsatte kommunfullmäktige en arbetsgrupp 
med uppgift bl.a. att se över kommunens indelning i valdistrikt och 
valkretsar. 
 
Arbetsgruppen föreslog efter sin utredning att antalet valkretsar skulle 
minskas från 4 till 3, vilket senare också blev kommunfullmäktiges 
beslut. Minskningen påverkar gränserna för indelning av landstings-
valkretsar varför länsstyrelsen remitterat kommunfullmäktiges beslut 
till landstinget. Yttrandet väntas inkomma under hösten och beslutet 
träda i kraft fr.o.m. 2010 års kommunval. 
 
I motionen anges, som skäl att ytterligare minska antalet valkretsar att 
detta skulle leda till att fördelningen av mandat bättre skulle spegla den 
proportionella fördelningen av röster mellan partierna. 
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En minskning från 3 valkretsar till det minsta tillåtna antalet 2, ger inte 
automatiskt ett sådant resultat. Generellt kan få valkretsar öka små 
partiers möjlighet att få sitt första mandat medan det kan bli svårare att 
få ytterligare mandat. Det finns också andra faktorer som påverkar för-
delningen av mandat. En sådan är hur de olika valdistrikten samman-
slås till valkretsar. Beroende på befolkningsstrukturen i de olika 
kommundelarna kan fördelningen av röster mellan partierna variera 
starkt mellan de olika valdistrikten. Gränsdragningen mellan val-
kretsarna kan därför ha stor betydelse för utfallet i mandat för de olika 
partierna i kommunen. 
 
Ett annat skäl som talar emot en indelning i för få valkretsar är att det 
kan försvåra för partierna att säkra representation i kommunfullmäktige 
från olika delar av kommunen. 
 
Sammantaget kan de olika effekterna innebära att stora partier kan ha 
fördel av en indelning i flera valkretsar medan små partier kan ha fördel 
av en indelning i så få som möjligt. Demokratiberedningen anser att 
den sammanvägning av olika för- och nackdelar som gjordes under 
2005 och som ledde till beslut om en minskning till 3 valkretsar var 
välmotiverad och anser inte det finns några nya skäl som motiverar en 
ytterligare minskning. 

Överläggning 
Inlägg görs av Mats Mehlin (c). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 211 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-20 
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-08-23 
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) 2007-06-18 
 
– – – – 
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Dnr 298/07  030 
 

§ 266 Svar på motion (sd) om minskat antal leda-
möter i fullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas till förslagsvis 51. 
Som skäl för ändringen anges att det skulle innebära ”en ekonomisk 
besparing samtidigt som vi får en bättre procentuell mandatfördelning 
som dessutom speglar valresultatet mer korrekt”. 
 
Motionen har remitterats till demokratiberedningen för yttrande. 
 
Enligt kommunallagen skall antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
bestämmas till ett udda tal och vara minst 61 i kommuner med mer än 
36 000 röstberättigade. För ledamöterna skall det finnas ersättare. 
Antalet ersättare skall utgöra en viss andel, högst hälften, av det antal 
platser varje parti får i fullmäktige. 
 
Under 2005 gjordes en översyn av fullmäktiges storlek av en av full-
mäktige tillsatt arbetsgrupp, Demokratigruppen. I gruppens rapport 
konstaterades att antalet ledamöter i Sundsvall är relativt högt i jäm-
förelse med andra kommuner i samma storleksordning.  
Efter sammanvägning av för- och nackdelar med en förändring föreslog 
demokratigruppen att fullmäktiges storlek inte skulle förändras jämfört 
med tidigare d.v.s. även fortsättningsvis bestå av 81 ledamöter. Demo-
kratigruppen föreslog också att fullmäktiges arbetssätt skulle utvecklas 
så att fler ledamöter skulle engageras i andra former av fullmäktige-
arbete än att enbart delta i fullmäktigesammanträdena. Demokrati-
gruppen räknade med att detta dels kommer att utveckla demokratin 
dels göra uppdraget mer stimulerande för ledamöterna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-09-26 § 489 i enlighet med demo-
kratigruppens förslag att kommunfullmäktige skall ha 81 ledamöter. 
Fullmäktige har också senare tillsatt en demokratiberedning bl.a. med  
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uppgift att se över hur fullmäktige kan arbeta med beredningar i olika 
typer av frågor. 

Demokratiberedningens synpunkter och förslag 
Demokratiberedningen anser att inget ytterligare har tillkommit som 
påverkar bedömningen från 2005. Om målsättningen är att uppnå en 
fördelning av mandaten i fullmäktige som bättre speglar valresultatet är 
en minskning av antalet ledamöter inte heller någon bra lösning. Statis-
tiskt sett kan avvikelsen i procent mellan antalet röster ett parti får och 
utfallet i antalet ledamöter i fullmäktige i stället öka ju färre platser det 
finns att fördela. Demokratiberedningen föreslår mot denna bakgrund 
att antalet ledamöter i fullmäktige inte förändras. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 
Magnus Sjödin (m) framhåller att det tydligare borde framgå i 
beslutsunderlaget, att det antal ledamöter som föreslås i motionen 
strider mot kommunallagen. Utskottet enas om att detta ska förtydligas 
i underlaget, innan motionen behandlas i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag.  
 
Ordföranden förklarar att protokollsanteckning kan ske på sätt Magnus 
Sjödin (m) begärt. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar genom oppositionsråd Magnus Sjödin följande 
protokollsanteckning: 
 
Då yrkandet i motionen inte är förenligt med kommunallagen kan vi 
moderater inte stödja förslaget men vi vill ändå markera att vi är 
positiva till att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 212 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-20, korrigerad  

2007-10-05 efter finansutskottet 2007-10-02 
• Demokratiberedningens skrivelse 2007-08-23 
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) 
 
– – – – 
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Dnr 9/07  002 
 

§ 267 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 4 och 18 september samt den 2 oktober 2007; 
samt 
 
Samordningsutskottet den 11 och 25 september samt den 2 oktober 
2007. 

 
– – – – 
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Dnr 10/07  002 

§ 268 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut under perioden den 7 och 27 

september 2007 som fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation 
av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 379/07  106 
 

§ 269 Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s 
samarbete med Energidalen i Sollefteå AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att Fokusera Utveckling Sundsvall AB (org. nr 

556009-7411) i samverkan med Energidalen i Sollefteå AB (org. 
nr 556046-8950) bildar, driver och utvecklar ett gemensamt 
aktiebolag med föreslagen firma Energifokus AB för 
utvecklingssamverkan inom bioenergiområdet; 

att godkänna att Fokusera Utveckling Sundsvall AB tecknar 50 
procent av aktierna i bolaget till en köpeskilling motsvarande 
lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr beroende av 
aktiekapitalets storlek; 
 

att godkänna mellan Fokusera Utveckling Sundsvall AB och 
Energidalen i Sollefteå AB ingånget aktieägaravtal och förslag 
till bolagsordning i enlighet med vad som framgår av bilagorna 
X och X samt att medge att Fokusera Utveckling Sundsvall AB 
gör de mindre ändringar i bolagsordningen som kan erfordras för 
ärendets registrering; samt 
 

att kostnaderna för Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s förvärv av 
aktier och övriga åtaganden till följd av samarbetet med 
Energidalen i Sollefteå AB skall finansieras genom Fokusera 
Utveckling Sundsvall AB och Stadsbacken AB och således inte 
genom Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Energidalen i Sollefteå och Fokusera Utveckling Sundsvall AB vill till-
sammans skapa en aktiv plattform inför en kommande Mål 2-persiod, 
där intressenter på bioenergiområdet kan mötas och verka för att åstad-
komma ett kraftfullt nätverk. 
 
EFAB:s verksamhet skall i huvudsak inriktas mot tillvaratagande och 
nyttjande av skogsråvaror för energiproduktion och omfatta 
 

• deltagande i utveckling av produkter och metoder 
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• initierande av affärsupplägg 
• förmedling av information och kunskap 

Överläggning 

Ur kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10 
Reinhold Hellgren (c) tar upp att det i Avsiktsförklaring under punkt 
4.1 anges att bolaget skall ha en basfunktion bestående av fyra 
personer, en omfattning som ifrågasattes redan vid finansutskottets 
sammanträde. Han menar att den förklaring som lämnades vid 
sammanträdet, att avsikten var att använda ”befintlig personal” bör 
anges. 
 
Ledamöterna är överens om att den delen i avsiktsförklaringen bör 
förtydligas. 
 
Under överläggningen i kommunstyrelsen noteras bl.a. att kommun-
fullmäktige har att ta ställning till bolagsbildningen jämte aktieägar-
avtal och bolagsordning men att aktieägaravtalet är villkorat av att 
förutsättningarna i avsiktsförklaringen är till fullo uppfyllda.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen 2007-10-15 
Magnus Sjödin (m) förklarar att handlingarna i detta ärende kom sent 
till ledamöterna och att partiet därför återkommer i kommunfull-
mäktige. (Han lämnar därefter lämnar sammanträdet.) Hans 
Brynielsson (kd) och Pär Hammarberg (fp) förklarar att deras partier 
återkommer i kommunfullmäktige. Även Habib Effati ( ) förklarar att 
han återkommer i kommunfullmäktige. 
 
På fråga förklarar Annicka Burman (v) att bolagets föreslagna namn är 
Energifokus AB. 
 
Mats Mehlin (c) och Martin Johansson (s) yrkar bifall till kommun-
styrelsekontorets förslag. 
 
Anders Lidén besvarar frågor från Lars Hillerström (mp) och Gunilla 
Molin (kd). 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag på ny avsiktsförklaring 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 225 
• Finansutskottets protokoll 2007-09-04, § 194 
• Stadsbackens skrivelse 2007-08-31 
• En sammanfattande beskrivning av aktuella projekt 
• Avsiktsförklaring 
• Aktieägaravtal 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-07 
• Bolagsordning 

 
– – – – 
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Dnr 6/07  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

PRESIDIEKONFERENSEN 
• Protokoll den 6 september 2007 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
• Årsrapport ”Synpunkt Sundsvall” från barn- och 

utbildningsnämnden den 17 juni 2006 till den 21 augusti 2007 (Ks 
dnr 389/07  100) 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport – uppföljning av gator och vägar inklusive 

bedömning av redovisningsprinciperna (Ks dnr 409/07  007) 
• Revisionsrapport – jämförelsetal för 2006 (Ks dnr 411/07  007) 

FASTIGHETSNÄMNDEN 
• Fastighetsnämndens protokoll den 30 augusti 2007, § 87 – 

Revisionsrapport avseende fastighetsunderhåll – svar på KPMG:s 
rapport (Ks dnr 182/07  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 07:44  Budgetpropositionen för år 2008 
• Cirkulär 07:45  Budgetförutsättningar för åren 2008-2010, 

preliminärt taxeringsutfall september 
• Cirkulär 07:46  Arbetsdomstolens dom 2007 nr 40 om avslutande 

av anställning vid beslut om sjukersättning 
• Cirkulär 07:47  Budgetförutsättningar för åren 2008-2010, 

preliminärt taxeringsutfall oktober 
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• I projekt Brytpunkt ger sig SKL:s Beredning ut i landet med 

rapporterna ”Behöver den lokala och regionala demokratin 
förnyas?” och ”Demokratins förnyelse”. Rapporterna används som 
underlag till kommande konferens-/diskussionsträffar. Inbjudan till 
konferens-/diskussionsträffarna sänds ut under vecka 40, 2007 

KOMREV, ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS 
• Inbjudan till utbildningen ”Intern styrning och kontroll i kommuner 

i ett koncernperspektiv” 

KOMMUNAKUTEN AB 
• Inbjudan till två seminariedagar i ”Juridik för kommunägda 

företag” den  
o 5-6 november 2007 i Sigtuna och 
o 11-12 december 2007 i Sigtuna 
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