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Tid Kl. 14.00 – 15.30 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (S) ordförande  
 Peder Björk (S) v ordförande  
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Martin Johansson (S) 
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Habib Effati (-)   
 Kim G Ottosson (V)   
 Ingrid Möller (MP) ej § 616  
 Lars Hillerström (MP) ersättare för Ingrid Möller (MP) § 616 
 Magnus Sjödin (M)   
 Erland Solander (M) ersättare för Andreas Nelvig (M) 
 Eva Lohman (M)   
 Lars Persson (FP)   
 Reinhold Hellgren (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
    
Ersättare Bodil Hansson (S)   
 Christina Nordenö (S)   
 Lena Sjöberg (S)   
 Claes Stockhaus (V)   
 Annicka Burman (V)   
 Sverker Ottosson (MP) §§ 609 - 614  
 Lars Hillerström (MP)   
 Per Magnus Forsberg (M)   
 Mats Mehlin (C)   
 Lars Holmgren (KD)   
    
Övriga Stefan Söderlund Kommundirektör, §§ 609 - 614 
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Johan Forssell kommunsekreterare  
 Christel Öhgren sekreterare  
 Göran Dahlqvist ekonom § 611  
 Mikael Lindberg Utredare § 611  
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Protokollet omfattar §§ 609 - 627 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Hans Brynielsson 
Justerare 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-02-09 2009-02-11 2009-02-12 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Kommunstyrelsekontorets kansli 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2009-02-27   
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans Brynielsson 
med Lena Österlund som ersättare. 
 
Det noteras till protokollet att ärende nummer ett Presentation av 
EnergiFokus AB skjuts till ett kommande sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 609 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
 
• Arbetet med organisationsförändring, där Örnsköldsviks kommun 

har framfört önskemål om att ta del av de erfarenheter som görs. 
• Pågående kontakter med företrädare för näringslivet 
• Torsdag den 5 februari inleddes ledar- och verksamhetsutvecklings-

programmet. 
 
– – – – 
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Dnr 58/09  012 
 

§ 610 Kommundirektionens verksamhetsplan 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen tagit del av kommundirektionens 

verksamhetsplan 2009 

Bakgrund 
Kommunen arbetar sedan några år med den så kallade MRP-modellen. 
Modellen syftar till att fokusera på kundens/brukarens behov och 
genom tydliga mål och till dem kopplade resurser leverera ett maximalt 
värde för Sundsvalls medborgare. 
 
Föreliggande dokument är kommundirektionens verksamhetsplan för 
2009 och syftar till att: 

• Kvittera det politiska uppdraget som givits till 
tjänstemannaorganisationen i MRP 2009 med plan för 2010 – 
2011 

• Definiera koncernövergripande mål och prioriterade områden i 
övrigt för verksamhetsåret 2009. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2009-01-26 § 606 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-13 § 528 
• Kommundirektionen verksamhetsplan/MRP 2009 slutversion 

090120 
 
– – – – 
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Dnr 475/08  040 
 

§ 611 Kommunstyrelsens mål och resursplan 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kontorets förslag till Kommunstyrelsens mål och resursplan 

för 2009 med revideringar enligt dagens sammanträde. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2008 (§ 375) om mål och 
resursplan för 2009 med plan för 2010-2011. Kommunfullmäktige 
beslutade 27 oktober (§ 427) om en reviderad MRP, på grund av nya 
budgetförutsättningar. Kommunstyrelsen fastställde därefter genom 
beslut 10 november 2008 (§ 541) nämndernas ekonomiska ramar för 
2009. Kommunfullmäktige fastställde 15 december 2008 (§ 463) 
indikatorer till processmålen. 

Överläggning 
Det informeras om att i förslaget vissa miljömål finns upptagna trots att 
de ligger inom miljönämndens ansvarsområde. Vad beträffar färdtjänst, 
som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde, finns inga mål 
framtagna.  
 
Peder Björk (S) yrkar att, i konsekvens med tidigare ställningstagande, 
samtliga målvärden ska tas bort i tabellerna. 
 
Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M), Erland Solander (M), Lars 
Persson (FP), Reinhold Hellgren (C), Hans Brynielsson (KD) samt 
Habib Effati (-) meddelar att de inte deltar i beslutet, med hänvisning 
till de ställningstaganden som gjordes vid kommunfullmäktiges 
fastställande av mål och resursplan för 2009. 
 
Ordföranden förklarar att det, utöver de påpekanden som gjorts 
beträffande miljömål och färdtjänst, även finns Peder Björks yrkande.  
Hon ställer proposition på dessa och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Peder Björks yttrande, samt att miljömålen ska revideras 
enligt de påpekanden som gjorts. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-27 § 539 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-19 
• Kommunstyrelsens Mål och resursplan 2009 reviderad 2009-02-10 
• Protokoll från kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp 2009-

02-04 
 
– – – – 
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Dnr 68/09  214 
 

§ 612 Vägutredning för E4 Sundsvall, delen Myre – 
Vindskärsudde och Vindskärsudde - 
Skönsberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta av kommunstyrelsekontoret och stadsbyggnadskontoret 

upprättat förslag till yttrande och överlämna detta till Vägverket. 

Bakgrund 
Vägverket Region Mitt överlämnade i mars 2002 rubricerat ärende till 
regeringen för tillåtlighetsprövning enligt 17 kap 1 § miljöbalken. I 
ansökan förordas alternativ B på delen Myre – Vindskärsudde och bro 
över Sundsvallsfjärden på delen Vindskärsudde – Skönsberg. Efter 
begäran från regeringen kompletterades ärendet i juni 2003. Vidare 
skedde kompletteringar i juni 2007 resp. i april 2008 efter revideringar 
av vald vägkorridor i Nolby resp. Stockvik. 
 
Det underlag som överlämnats till regeringen har i flera delar visat sig 
behöva kompletteras ytterligare på grund av ändrade utformningar som 
påverkar vald korridor, ändringar vad gäller trafikplatser samt 
kompletterande redovisning för ett antal olika områden. Den sydligaste 
delen planeras dessutom få en sådan standard att obligatorisk tillåtlig-
hetsprövning inte längre är aktuellt. 
 
Miljödepartementet har begärt att kompletteringar skall överlämnas till 
regeringen senast den 13 mars 2009. Inför denna komplettering har 
ärendet remitterats till bland annat Sundsvalls kommun. 

Överläggningar 
Reinhold Hellgren (C) samt Leif Nilsson (S) yrkar bifall till 
samordningsutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns ett förslag till beslut, vilket även blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-02-03 § 362 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-28 
• Sammanfattning av Vägverkets remissmaterial avseende E4 

Sundsvall, delen Myre - Vindskärsudde och Vindskärsudde – 
Skönsberg 

• PowerPoint-presentation av den föreslagna vägsträckningen 
 
– – – – 
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Dnr 20/09  252 
 

§ 613 Förvärv av fastigheten Laboratoriet 5 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Laboratoriet 5 av Norrlandspojkarna 

Fastighets AB (556448-0175) för 21 000 000 kronor på villkor 
enligt förslag till avtal; och 

  
att förvärvet finansieras inom ramen för den andel av anslaget till 

E4 Sundsvall i Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-
2011, investeringsramar 2009-2013, som ska betalas ut till 
Vägverket vid projektets start. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att fastigheten Laboratoriet 5 för-
värvas av Norrlandspojkarna Fastighets AB för 21 000 000 kronor på 
villkor enligt träffat avtal. 
 
Fastigheten har värderats till 19 500 000 kronor av Pronova Svensk & 
Internationell Fastighetsanalys AB. 
 
Enligt väglagen åligger det kommunen att genomföra fastighetsförvärv 
för vägverksprojekt inom detaljplanelagda områden. Kommunen er-
håller därvid ersättning av vägverket efter projektets genomförande. 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastigheten Laboratoriet 5 
förvärvas av Norrlandspojkarna Fastighets AB för 21,0 miljoner kronor 
på villkor enligt förslag till avtal. Kommunstyrelsekontoret föreslår 
vidare att förvärvet finansieras inom ramen för den andel av anslaget 
till E4 Sundsvall i Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011, 
investeringsramar 2009-2013, som ska betalas ut till vägverket vid 
projektets start. 

Överläggningar 
Anita Bdioui (S) begär att protokollet från genomförd markunder-
sökning ska bifogas handlingarna inför kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-27 § 540 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-12 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-11-25 inkl. bilagor och 

2008-12-19 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-02-03 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-12-17 § 321 
• Förslag till köpeavtal 2008-11-26 inkl. bilagor 
 
– – – – 
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Dnr 21/09  556 
 

§ 614 Kajupprustning Selångersån 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att samordningsutskottet ska få en särskild redovisning av projektet 

upprustning av kajer. 
  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att inom ramen för kaj-

upprustningsprojektet genomföra en upprustning av Norrmalms-
parken; 

  
att den tillkommande investeringsutgiften 3 300 tkr finansieras 

inom investeringsbudget för upprustning av kajer; och 
  
att i det fall ytterligare medel erfordras till kajupprustningsprojektet 

får de anvisas i Mål och resursplan 2010 med plan för 2010-
2012, investeringsramar 2010-2014. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-2011, investeringsramar 
2009-2013 finns investeringsmedel för upprustning av kajer. Upprust-
ningen omfattar kajerna längs Selångersån inklusive en caféö till en 
beräknad kostnad av 76,0 mkr. I samband med projekteringen av kaj-
erna har frågan om resterande del av parkområdet mellan Storbron och 
Tivolibron diskuterats. I kajprojektet ingår att återställa den mark som 
tas i anspråk i samband med arbetets genomförande. 

Överläggningar 
Erland Solander (M) yrkar att samordningsutskottet ska få en särskild 
redovisning av projektet upprustning av kajer. 
 
Ordföranden förklarar att det, förutom finansutskottets förslag, även 
finns Erland Solanders tilläggsyrkande. Hon finner att kommun-
styrelsen bifallit finansutskottets förslag samt tilläggsyrkandet. 
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Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-02-03 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-27 § 541 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-12 och 2005-09-28 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2008-12-19 och 2008-11-26 
• Fastighetskontorets skrivelse 2008-12-15 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2008-12-17 § 322 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2005-08-16 
• Karta över Selångersån etapp 1, 2008-11-25 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 247/08  044 
 

§ 615 Svar på revisionsrapport – översiktlig 
granskning delårsrapport per 2008-08-31 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-05. 

Bakgrund 
Revisionen har i sin rapport lämnat synpunkter på kommunens delårs-
rapport per 2008-08-31. Revisionen ser i stort positivt på delårsrapport-
en men är oroade över den ekonomiska utvecklingen och tycker det är 
otillfredsställande att indikatorerna saknar målvärden i MRP 2008, 
något som enligt revisionen gör det svårt att göra en avstämning av 
måluppfyllelsen. 
 
De har hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende 
rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-01-20 § 351 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-05 
• Revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport” 2008-10-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-10-27 § 424 

 
– – – – 
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Dnr 62/09  170 
 

§ 616 Utvidgning av Räddningstjänstförbundet 
Sundsvall-Timrå med Ånge kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Timrå och 

Ånge kommuner utreda förutsättningarna för att Räddnings-
tjänstförbundet Sundsvall/Timrå utvidgas till att även omfatta 
Ånge kommun; 

  
att en utgångspunkt för utvidgningen av Räddningstjänstförbundet 

Sundsvall/Timrå är att kostnaderna för Sundsvalls kommun inte 
ökar på grund av utvidgningen; samt 

  
att godkänna att Ånge kommun erhåller rätt att utse två represen-

tanter som under utredningstiden ges närvarorätt till Räddnings-
tjänstförbundet Sundsvalls/Timrås direktion. 

Bakgrund 
Ånge kommun har låtit utreda Räddningstjänsten i kommunen och 
kommit fram till att det är önskvärt att Ånge kommun ansluter sig till 
Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå, RST. Kommunfullmäktige 
i Ånge beslutade i december 2008 att ställa sig positiv till förslaget. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att en utvidgning av RST med Ånge 
kommun är positiv. Direktionen i RST är av samma uppfattning. En 
utgångspunkt bör vara att kostnaden för Sundsvall inte ökar på grund 
av utvidgningen. 
 
Kontoret anser att innan ett slutgiltigt förslag om utvidgning av RST 
kan behandlas av kommunfullmäktige måste ett antal frågor om 
ekonomi, direktionsledning, personal m.m. utredas närmare. Kommun-
styrelsen bör därför få i uppdrag att i samråd med Timrå och Ånge 
kommuner göra denna utredning. Under utredningstiden bör två 
representanter för Ånge ges närvarorätt vid RST:s direktion för att lära 
känna verksamheten och direktionsarbetet. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Jäv 
Ingrid Möller (MP) deltog p g a jäv inte i behandlingen eller beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-27 § 534 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-13 

 
– – – – 
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Dnr 490/08  050 
 

§ 617 Upphandling av flygbusstrafik mellan 
Sundsvall och Sundsvall-Härnösand 
flygplats 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till Länstrafiken att teckna avtal med den entreprenör 

som inlämnat det för kommunen fördelaktigaste anbudet 
avseende flygbusstrafik mellan Sundsvall och Sundsvall-
Härnösand flygplats (Midlanda); och 

  
att finansiering sker inom budgeten för kollektivtrafiken. 

Bakgrund 
Nuvarande avtal om flygbusstrafikering innehas av Ceris. Avtalet gäller 
fram till 2008-12-31. Länstrafiken har under hösten 2008, på uppdrag 
av Sundsvalls kommun, genomfört en upphandling av flygbusstrafiken. 
Avsikten var att det nya avtalet skulle gälla från 2009-01-01, men på 
grund av att ärendet inte kunnat beslutas före årsskiftet har kommunen 
begärt att Länstrafiken förlänger nuvarande avtal och att det nya avtalet 
ska gälla från 2009-02-28. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-27 § 543 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-04 inkl. turlista för 

flygbusstrafik 
 
– – – – 
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Dnr 33/09  101 
 

§ 618 Beredningar i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun, genom kommunfullmäktiges demokrati-

beredning, deltar i det utvecklingsnätverk för fullmäktigebered-
ningar som Sveriges Kommuner och Landsting avser att starta i 
mars 2009; 

  
att beredningar i kommunfullmäktige inte ska användas i arbetet 

med kommunens mål och resursplan; samt 
  
att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ska inbjudas till de 

seminarier som ordnas under arbetet med kommunens mål och 
resursplan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-08 § 40, när direktiv för demo-
kratiberedningen antogs, att ge beredningen i uppdrag att utreda och 
redovisa förslag om fullmäktigeberedningar. 
 
Ett mer preciserat uppdrag gavs av kommunfullmäktige 2007-11-26 § 
244, när ny arbetsprocess för mål och resursplan behandlades: Att ut-
reda om fullmäktigeberedningar skall ingå i arbetsprocessen för fram-
tagande av partiernas förslag till mål och resursplan. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-01-20 § 352 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-12 
• Demokratiberedningens skrivelse 2009-01-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2007-11-26 § 244 

 
– – – – 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-02-09 19 
 

Dnr 34/09  101 

§ 619 Utvärdering av demokratiberedningens 
verksamhet 2007-2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna demokratiberedningens utvärdering av verksamheten 

2007-2008; 
  
att demokratiberedningen fortsätter sin verksamhet till mandat-

periodens slut 2010; 
  
att demokratiberedningens verksamhet bedrivs enligt tidigare 

beslutade direktiv kompletterade med de överväganden och 
förslag till prioriteringar som beredningen redovisat i skrivelse 
2009-01-09. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-18 § 40 bland annat att en 
utvärdering av demokratiberedningens verksamhet ska genomföras i 
november 2008 och behandlas av kommunfullmäktige senast i februari 
2009. Kommunfullmäktige ska i samband med sin behandling av ut-
värderingen ta ställning till om verksamheten ska avslutas eller fort-
sätta. Demokratiberedningen har utvärderat sin verksamhet och föreslår 
att denna fortsätter fram till mandatperiodens slut, samt att vissa upp-
drag prioriteras. 

Överläggningar 
Peder Björk (S) yrkar att 3:e att-satsen i samordningsutskottets förslag 
(”kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod tar ställning till om 
verksamheten ska fortsätta mandatperioden 2010 – 2014”) ska strykas, 
då frågan bör avgöras av det kommunfullmäktige som tillträder efter 
2010 års val. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-01-20 § 353 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-12 och 2006-11-20 
• Demokratiberedningens skrivelse 2009-01-09 och 2006-10-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-12-18 § 40 
• Direktiv för demokratiberedningen 2007-2010, daterade 2006-10-13 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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2009-02-09 20 
 

 
 
Dnr 48/09  004 
 

§ 620 Taxa för kopior av allmänna handlingar 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa den föreslagna taxan för kopior av allmänna handlingar 

att gälla från och med 2009-02-09. 

Bakgrund 
Taxan för kopiering av allmänna handlingar fastställdes av kommun-
fullmäktige 1990-12-17 och ändrades senast av fullmäktige 1995-12-
18. Taxan har i likhet med föregående år endast blivit föremål för 
justering med hänsyn till utvecklingen av allmänna konsumentpris-
index. Sådana justeringar får enligt fullmäktiges beslut fastställas av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-27 § 533 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-07, inkl. förslag till 

taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2009-02-09 21 
 

 
 
Dnr 443/08  100 
 

§ 621 Yttrande över finansdepartementets be-
tänkande, Bidragsspärr (SOU 2008:100) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som Sundsvalls kommuns yttrande överlämna socialtjänstens 

skrivelse daterad 2009-01-07. 

Bakgrund 
Finansdepartementet har för yttrande översänt en utredning beträffande 
så kallad ”bidragsspärr”. Begreppet innebär att en person som befunnits 
skyldig till bidragsbrott skulle, under viss tid, inte ha rätt till förmån 
från välfärdssystemen. Socialtjänsten har upprättat förslag till yttrande i 
vilket påpekas vissa problem kring bidragsspärr i förhållande till 
kommunala skyldigheter beträffande bistånd till enskilda. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-01-27 § 535 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-01-15 
• Socialtjänstens förslag till yttrande 2009-01-07 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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2009-02-09 22 
 

 
Dnr 478/07  030 
 

§ 622 Motion (C) om ansvar för hemtransporter 
eller logi av ungdomar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Centerpartiet yrkar i en motion 
• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheter att debitera ansvariga föräldrar för de kostnader social-
tjänsten har för hemtransport eller tillfällig logi av deras minder-
åriga ungdomar 

• samt att denna nyordning deklareras för övriga kommuner i Sverige 
 
Bakgrunden till motionen är att det ibland händer att de ungdomar som 
vistas i kommunen, under exempelvis Gatufesten, får i sig för mycket 
alkohol och måste transporteras hem. Då inte hemtransport sker genom 
föräldrarnas försorg får ofta kommunens socialtjänst svara för tran-
sporten. Det kan ibland bli fråga om långa resor då ungdomarna 
kommer från andra kommuner. Sådana transporter tar resurser från 
socialtjänstens budget. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-01-20 § 357 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-12-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 409 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-15 § 503 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-18 
• Socialnämndens protokoll 2008-02-20 § 28 
• Socialtjänstens skrivelse 2008-01-30 
• Enskild motion (C) om ansvar för hemtransport eller logi av 

ungdomar 2007-09-24 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2009-02-09 23 
 

 
 
Dnr 194/08  030 
 

§ 623 Motion (C) om avidentifiering av 
jobbansökningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
För att öka chanserna för personer med utländsk bakgrund att kallas till 
anställningsintervju föreslår centerpartiet i en motion till kommunfull-
mäktige att avidentifierade ansökningsblanketter framställs för rekryte-
ringsförfarandet inom Sundsvalls kommun. 

Överläggningar 
Reinhold Hellgren (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) meddelar att han återkommer vid 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, och ställer 
dess mot varandra. Hon finner därefter att kommunstyrelsen beslutat 
enligt samordningsutskottets förslag. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (C) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2009-01-20 § 361 
• Samordningsutskottets protokoll 2008-12-09 § 345 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-11-19 
• Motion (C) om avidentifiering av jobbansökningar 2008-04-10 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 10/09  002 
 

§ 624 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 13 och 27 januari 2009; samt 
 
Samordningsutskottet den 20 januari 2009. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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§ 625 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fem beslut som fattats under tiden den 

5 - 28 januari 2009: 

• Rekord Sport i Sundsvall AB, bolagets butik på Gesällvägen 
1 i Birsta, Sundsvalls kommun (Ks dnr 415/08  308) 

• Pema Vakt HB, bolagets berganläggning på Baldersvägen 11 
i Sundsvall (Ks dnr 416/08  308) 

• Pema Vakt HB, bolagets berganläggning på Kompanivägen 
20 i Sundsvall (Ks dnr 417/08  308) 

• Swedbank AB, bensinstationsbyggnad tillhörande OK Q8 
med adress Östra Långgatan 10 i Sundsvall 
(Ks dnr 368/08  308) 

• Dormy Golf & Fashion AB, bolagets butik på Antennvägen 
16 i Birsta, Sundsvalls kommun (Ks dnr 464/08  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 31/09  009 
 

§ 626 Delegationsbeslut – begäran om utlämnande 
av allmän handling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga beslut den 9 januari 2009 som fattats 

av kommunjuristen. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2009-02-09 27 
 

 
 
 
Dnr 7/09 006 

§ 627 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
 
• Bokslutskommuniké 2008 för Sundsvalls kommun  
• Presidiekonferensens protokoll den 16 januari 2009 

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND 
• Förbundsmöte 2009 hålls torsdagen den 26 mars 2009 i Sollefteå 
 
KOMMUNALFÖRBUNDET SUNDSVALL TIMRÅ 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 
• Revisionsrapport ”Dokumenthantering och bisysslor” (Ks dnr 

494/08  007) 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND 
• Beslut den 14 januari 2009: Underrättelse om prövning av om 

Norrlands Frys verksamhet vid anläggningen i Sundsvall omfattas 
av de skyldigheter som anges i lag om skydd mot olyckor  
(Ks dnr 45/09  168) 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport – genomförd granskning av fastighetsnämnden 

och stadsbyggnadsnämnden åtgärder med anledning av full-
mäktiges beslut om besparingsåtgärder (Ks dnr 69/09 007) 

• Skrivelse till Lena Österlund om publicering av revisionsrapporter 
(Ks dnr 70/09 007) 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2009-02-09 28 
 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 08:90 Budgetförusättningar för åren 2009-2012 
• Cirkulär 09:1  Cirkulärhantering 2009 samt abonnemang på cirkulär 

2009 och cirkulärförteckning 2008 
• Cirkulär 09:5  Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och 

handikappomsorgen 2009 
• Cirkulär 09:6  Pensionsnämndens beslut om uppräkning av 

pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt 
PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA 
och KAP-KL under år 2009 

• Möjlighet att ansöka om pengar för regional kommunsamverkan 
inom IT-området 

• Inbjudan till CEMR:s kongress i Malmö den 22-24 april 2009 
• Broschyr om ”Verksamhetsplan och budget 2009” – en fråga om 

demokrati 
• Broschyr om ”Välfärdsmysteriet?” – kommunsektorns utveckling 

1980-2005 av Per-Lennart Börjesson 
• Nya riktlinjer klara för jämställdhetspengar  
• Inbjudan till konferens om ”Hållbar jämställdhet” den 11 februari 

2009 i Stockholm 

KOMMUNAKUTEN 
• Inbjudan till konferens om ”Rätt beslut vid upphandling i 

konkurrens” den 9 februari 2009 i Stockholm 
• Inbjudan till kurs om ”Kommunal samverkan – en dag om möjlig-

heter” den 25 mars 2009 i Stockholm 

NUTEK (verket för näringslivsutveckling) 
• Inbjudan till program för lokalt och regionalt tillväxtarbete 2008-

2010: ”Fler framgångsrika företag – så kan offentliga aktörer öka 
näringslivets konkurrenskraft” 

DROGKRAMPEN (Ideell förening) 
• Drogkrampen är den enda förebyggande metod som fått nationella 

och internationella utmärkelser som tobaks-, alkohol-, drog och 
brottsförebyggande (se hemsida www.drogkrampen.nu) 

IPA (International Play Association: Promoting the Child´s Right 
to Play) 

• Information om ”Barns rätt till lek” och ”Europanätverket för 
barnvänliga städer” 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

FÖRSVARSMAKTEN 
• Information om beslut – en adress för remisser (avseende bl.a. 

kommunala planer, bygglov, väg- och järnvägsplaner, 
kraftledningar, telemaster och vindkraftsprojekt) till 
Försvarsmakten. m 

 
– – – – 
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