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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00 – 17.00 
Kl. 14.45 – 15.15 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Johan Forssell 

Justeras 2010-04-06 

  

  

Underskrifter Marianne Sjöblom Johan Forssell 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Göran Loviken Rodney Engström 
 Justerare Justerare 

   

Protokollet omfattar §§ 711 – 748. Det antecknas till protokollet att 
ärendena ”VA-utredning och förslag till utökat verksamhetsområde för 
VA gällande Lubban-Galtström” samt ”VA-utredning och förslag till 
utökat verksamhetsområde för VA gällande södra och östra Alnö” 
behandlas efter ärendet ”Valärenden”. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2010-03-29 2010-04-06 2010-04-07 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2010-04-29  Johan Forssell 
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Justering 

Att tillsammans med ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice 
ordföranden Rodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro 
justera dagens protokoll utses Göran Loviken med Gerd Isaksson som 
ersättare och Rodney Engström med Johnny Skalin som ersättare. 

 

– – – – 
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KS-2010-00020 
 

§ 711 Information från kommundirektören 
T f kommundirektör Lennart Andersson informerar om Sundsvall i 
konjunktursvängningen, och de utmaningar detta innebär inför målet 
om effektiv kommun i kombination med hållbar tillväxt. 
 

– – – – 
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KS-2010-00017 
 

§ 712 Allmänhetens frågestund 
Till dagens sammanträde har en fråga från allmänheten lämnats in. 
 
• Ingvar Jacobsson frågar om kommunen avser att bevaka frågan om 

kommunen kommer att få återbäring från den el som produceras i 
vindkraftverk som byggs inom kommunen. 

Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att det bara kan 
bli aktuellt med återbäring om ett vindkraftverk byggs på mark som 
kommunen äger, något annat finns det inte lagstöd för. Om ett vind-
kraftverk planeras på kommunal mark får frågan om återbäring bli 
föremål för förhandling.. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det inte finns fler frågor från 
allmänheten. 
 
– – – – 
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KS-2010-00018 
 

§ 713 Korta frågor - korta svar 
 
• Mats Mehlin (C) frågar om det, p g a pågående arbete med 

framtagning av lämpligaste placering av vindkraft, blir förseningar 
av behandlingen av eventuella bygglov för vindkraft i kommunen. 

Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att 
nämnden har ett uppdrag att uppdatera tidigare vindkraftsutredningar, 
ett arbete som pågår. Detta arbete ska inte medföra att det blir någon 
försening vad gäller behandlingen av bygglov för vindkraftsanlägg-
ningar.  
 
• Johnny Skalin (SD) frågar hur de andra partiernas gruppledare ser 

på att Sundsvalls gymnasieskola enbart bjuder in riksdagspartierna 
till debatter på skolan. 

Sverker Ottosson gruppledare för Miljöpartiet, Lars Persson grupp-
ledare för Folkpartiet och Reinhold Hellgren gruppledare för 
Centerpartiet svarar att det är skolan som fastställer regelverket, och om 
det är en debatt om rikspolitik som avses det kan vara naturligt att 
enbart bjuda in riksdagspartierna. Reinhold Hellgren gruppledare för 
Centerpartiet påpekar även att vid en debatt kring kommunala frågor 
hade det varit naturligt att bjuda in partier med representation i 
kommunfullmäktige. 
 
– – – – 
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§ 714 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förslag till ny ledamot i ideella föreningen Norra Berget efter Ulla 

Näsman för återstående del av valperioden lämnas senare, 
  
att till ny ledamot i kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) 

efter Andreas Nelvig (M) för återstående del av valperioden utse 
Sven Bredberg (M), Basgränd 2 O, 856 44 Sundsvall, 

  
att till ny ledamot i Attmars Sparbank efter Birgitta Liljenström (KD) 

för återstående del av valperioden utse Erika Wiklund (KD), 
Hallbergsvägen 3, 864 92 Matfors, 

  
att till ny ledamot i Sundsvall Parkera AB efter Magnus Cederqvist 

(M) för återstående del av valperioden utse Else Ammor (M), 
Storgatan 45 B, 852 30 Sundsvall, 

  
att till ny ledamot i Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling 

AB (SKIFU) efter Magnus Cederqvist (M) för återstående del av 
valperioden utse Else Ammor (M), Storgatan 45 B, 852 30  
Sundsvall, 

  
att till ny ledamot i AB Stuvaren i Sundsvall efter Magnus Cederqvist 

(M) för återstående del av valperioden utse Else Ammor (M), 
Storgatan 45 B, 852 30  Sundsvall, 

  
att bifalla Jennie Stockhaus (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

service- och tekniknämnden samt uppdraget som nämndeman vid 
Sundsvalls Tingsrätt, 

  
att förslag till ny ersättare i service- och tekniknämnden efter Jennie 

Stockhaus (V) för återstående del av valperioden lämnas senare, 
  
att förslag till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Jennie 

Stockhaus (V) för återstående del av valperioden lämnas senare, 
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att bifalla Per Jonssons (MP) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden, 

  
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Per Jonsson 

(MP) för återstående del av valperioden utse Anette Nordstedt 
(MP), Färjevägen 48, 865 31 Alnö, 

  
att bifalla Gunilla Molins (KD) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige och demokratiberedningen, 
  
att hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse ny 

ledamot i kommunfullmäktiges 3:e valkrets för Kristdemokraterna, 
  
att förslag till ny ledamot i demokratiberedningen efter Gunilla Molin 

(KD) för återstående del av valperioden lämnas senare. 

Bakgrund 
Ulla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 från 
uppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget. 
 
Andreas Nelvig (M) befriades av kommunfullmäktige 2009-12-14 
§ 659 från uppdraget som ledamot i kommunförbundet Västernorrland 
(Länsförbund). 
 
Birgitta Liljenström (KD) befriades av kommunfullmäktige  
2010-02-22 § 704 från uppdraget som ledamot i Attmars Sparbank. 
 
Magnus Cederqvist (M) befriades av kommunfullmäktige 2010-02-22 
§ 704 från uppdraget som ledamot i Sundsvall Parkera AB, Sundsvalls 
kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) och AB Stuvaren i 
Sundsvall. 
 
Jennie Stockhaus (V) har avsagt sig uppdragen som ersättare i service- 
och tekniknämnden samt nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt. 
 
Per Jonsson (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Gunilla Molin (KD) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommun-
fullmäktige och demokratiberedningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2010-03-17, rev 2010-03-29 
 
– – – – 
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KS 32/10  350 
 

§ 715 VA-utredning och förslag till utökat verk-
samhetsområde för VA gällande Lubban-
Galtström 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA i Lubban-

Galtström i den omfattning som föreslås i föreliggande 
utredning. 

Bakgrund 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) § 6 
har kommunen en skyldighet att ordna vattentjänster (vattenförsörjning 
eller avlopp) i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön. 

Överläggning 
Micael Löfqvist, VD för MittSverige Vatten AB, informerar om 
innebörden av förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 906 
• Koncernstabens skrivelser 2010-02-15  
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2009-11-24 och 2010-02-09 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-12-16 § 297 
• MittSverige Vattens skrivelse 2009-10-19 inkl. bilagor 
• Miljönämndens protokoll 2009-12-09 § 115 
• Miljökontorets skrivelse 2009-11-23 
• Rapport från informationsmöten om utbyggnad av vatten- och 

avlopp 
 
– – – – 
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§ 716 VA-utredning och förslag till utökat verk-
samhetsområde för VA gällande södra och 
östra Alnö 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA på södra och 

östra Alnö i den omfattning som föreslås i föreliggande 
utredning. 

Bakgrund 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) § 6 
har kommunen en skyldighet att ordna vattentjänster (vattenförsörjning 
eller avlopp) i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön. 

Överläggning 
Micael Löfqvist, VD för MittSverige Vatten AB, informerar om 
innebörden av förslaget. 

Jäv 
Bengt-Arne Lindahl (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 907 
• Koncernstabens skrivelser 2010-02-15 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2009-11-24 och 2010-02-09 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-12-16 § 296 och  

2009-04-22 § 65 
• MittSverige Vattens skrivelse 2009-10-19 inkl. bilagor 
• Miljönämndens protokoll 2009-04-22 § 33 
• Miljökontorets skrivelse 2009-03-31 
• Rapport från informationsmöten om utbyggnad av vatten- och 

avlopp 
 
 
– – – – 
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§ 717 Kommunrevisorernas berättelse angående 
verksamheten år 2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat 2009 års 
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2008, dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 

Överläggning 
Mikael Gäfvert (M), kommunrevisionens ordförande, inleder ärendet 
med att kort informera om revisorernas uppgifter och arbetssätt.  
 
Därefter redogör Lena Medin, KPMG över den sammanfattande 
bedömning som gjorts av Styrning och uppföljning enligt MRP. Syftet 
med granskningen har varit att se om de av kommunfullmäktige 
fastställda målen är styrande för verksamheten.  
 
Det antecknas till protokollet att revisorerna, tillika fullmäktige-
ledamöterna, Mikael Gäfvert (M) och Olle Åkerlund (S) inte deltar i 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 
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§ 718 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att framställa anmärkning mot kommunstyrelsen i enlighet med av 

revisionen riktad anmärkning, 
  
att anmärkningen motiveras i enlighet med revisionens motivering i 

2009 års revisionsberättelse, 
  
att i enlighet med revisionens förslag, bevilja kommunstyrelsens 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för år 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna har i revisionsberättelsen riktat anmärkning mot 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ordförande har, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning, berett ärendet. 

Överläggning 
Kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui (S) redogör för den 
förklaring som kommunstyrelsen avgett. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar att kommunfullmäktige inte ska bevilja 
kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 
 
Ordföranden meddelar att det avseende anmärkningen enbart finns ett 
förslag till beslut, varför hon först ställer proposition på att-sats ett och 
två i ordförandens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta.  
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Därefter ställer hon proposition på ordförandens förslag om 
ansvarsfrihet kontra Johnny Skalins yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt ordförandens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet vad avser tredje att-satsen reserverar sig samtliga 
ledamöter från Sverigedemokraterna, nämligen Johnny Skalin och Jan 
Björnefax. 

Jäv 
Anita Bdiou (S), Peder Björk (S), Martin Johansson (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), Bodil Hansson (S), 
Christina Nordenö (S), Kim G Ottosson (V), Claes Stockhaus (V), 
Annicka Burman (V), Sverker Ottosson (MP), Mari Anne Andersson 
(MP), Ingrid Möller (MP), Magnus Sjödin (M), Eva Lohman (M), Sven 
Bredberg (M), Erland Solander (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati ( ), Lars Persson (FP), Annelie Luthman (FP), Reinhold Hellgren 
(C), Mats Mehlin (C) samt Hans Brynielsson (KD) anmäler jäv. 
 
Anita Bdioui (S) deltar, med hänvisning till 5 kap 20 b § 
Kommunallagen, i överläggningarna men inte i beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-23 § 918 (delas ut) 
• Kommunstyrelsens förklaring 2010-03-23 (delas ut)  
• Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2010-03-26 (delas ut) 
 
– – – – 
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§ 719 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare an-

svarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Elisabeth Unander (S) och Olof Andersson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 
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§ 720 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
förtroendenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja förtroendenämndens ledamöter och ersättare ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Elisabeth Unander (S) och Olof Andersson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 
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§ 721 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja valnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Olof Andersson (S), Linda Bogstag Asplund (S) och Mats Mehlin (C) 
anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 16 
 

 
 
KS-2010-00164 
 

§ 722 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja stadsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare an-

svarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Leif Nilsson (S), Ingrid Möller (MP), Erland Solander (M), Per-
Magnus Forsberg (M) och Jörgen Tjernell (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 17 
 

 
 
KS-2010-00165 
 

§ 723 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
lantmäterinämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja lantmäterinämndens ledamöter och ersättare ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Leif Nilsson (S), Bodil Hansson (S), Ingrid Möller (MP) och Erland 
Solander (M) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 18 
 

 
 
KS-2010-00166 
 

§ 724 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja miljönämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Jan-Olov Lampinen (S), Linda Bogstag Asplund (S), Kjell Fors- 
lund (S), Sverker Ottosson (MP) och Kjell Bergkvist (C) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 19 
 

 
 
KS-2010-00167 
 

§ 725 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja socialnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Lena Österlund (S), Börje Bergström (S), Leif Wiklund (S), Annicka 
Burman (V), Eva Lohman (M), Per Wahlberg (M), Linnéa Kjellman 
(C), Hans Forsberg Svensson (C) och Karl-Erik Lundin (KD) anmäler 
jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 20 
 

 
 
KS-2010-00168 
 

§ 726 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Martin Johansson (S), Mathias Rex (MP), Sven Bredberg (M) och Else 
Ammor (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 21 
 

 
 
KS-2010-00169 
 

§ 727 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V), Diana Kapitanska (S), Martti Knuuttila (S), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Ingeborg Wiksten (FP) och Bertil 
Hörnqvist (KD) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 22 
 

 
 
KS-2010-00170 
 

§ 728 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
service- och tekniknämnden 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja fastighetsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Bodil Hansson (S), Ronny Fröwall (S), Claes Stockhaus (V), Mari 
Anne Andersson (MP) och Mathias Rex (MP) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 23 
 

 
 
KS-2010-00171 
 

§ 729 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbild-
ning och integration 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
João Pinheiro (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Christina Nordenö (S), 
Lena Wikström (S), Bertil Swensson (M), Stefan Alm (M), Habib 
Effati ( ), Anette D Martins (C), och Berit Andersson (KD) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 24 
 

 
 
KS-2010-00172 
 

§ 730 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas nämnden. 

Jäv 
Anita Bdioui (S), Martin Johansson S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Kim G Ottosson (V), Claes Stockhaus (V), Ingrid Möller 
(MP), Mari Anne Andersson (MP), Magnus Sjödin (M), Eva Lohman 
(M), Lars Persson (FP), Annelie Luthman (FP), Reinhold Hellgren (C) 
och Mats Mehlin (C) och anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 25 
 

 
 
KS-2010-00173 
 

§ 731 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbunds direktion 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns revisorer har avgett en revisionsberättelse, under-
tecknad den 17 mars 2010. Till berättelsen har fogats dels revisorernas 
redogörelse för år 2009 och dels granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna i de kommunala aktiebolagen och Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas förbundsdirektionen. 

Jäv 
Bodil Hansson (S), Claes Stockhaus (V), Ingrid Möller (MP), Per 
Wahlberg (M) och Ulla Grelsson (FP) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse för 2009 med bilagor, 2010-03-17 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 26 
 

 
 
KS-2010-00090 
 

§ 732 Överföring av nämndernas resultat 2009 
samt investeringsanslag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa resultatöverföring från 2009, enligt koncernstabens 

förslag 2010-02-22, inkluderande att bevilja nämnderna 
undantag enligt Synnerliga skäl. 

Bakgrund 
Överföring av nämndernas resultat behandlas från och med år 2008 
i en egen process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag 
inom investeringsbudgeten överförs i denna process. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 888 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2010-02-22 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-02-17 § 3 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 27 
 

 
 
KS-2010-00125 
 

§ 733 Årsredovisning 2009 för Sundsvalls 
kommunkoncern 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för 2009. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat årsredovisning 2009 för Sundsvalls 
kommunkoncern. Årsredovisningen är upprättad enligt bestämmelserna 
i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. 
 
Årets resultat uppgår till 38,9 mkr för kommunen och till 57,8 mkr i 
den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. 

Överläggning 
Anita Bdioui (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 887 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-23 
• Årsredovisning 2009 för Sundsvalls kommunkoncern, daterad 

2010-03-08 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 28 
 

 
 
KS-2010-00044 
 

§ 734 Förändrad budgetmodell genom införande av 
2 + 2 års budgetprocess 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att nuvarande budgetmodell förändras så att budgetperioden  

omfattar 2 år och planperioden ytterligare 2 år, 
  
att förändringen genomförs i den nu påbörjade processen för 

perioden 2011-2013 som då blir Mål och resursplan för  
2011-2012 med plan för 2013-2014, 

  
att för investeringsbudgeten innebär förändringen att budget-

perioden omfattar 2 år och planperioden 3 år. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att nuvarande budgetmodell förändras så att 
budgetperioden omfattar 2 år och planperioden ytterligare 2 år. In-
vesteringsbudgeten föreslås att som tidigare omfatta 5 år men att 
budgetperioden blir 2 år och planperioden nästkommande 3 år. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 891 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-15 
• Bildspel ”2 + 2 års budgetprocess” 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 29 
 

 
 
KS-2010-00023 
 

§ 735 MRP-uppdrag KS 8 - Stadsbacken AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Fokusera Utveckling Sundsvall AB ska överföras till Sundsvall 

Energi AB i syfte att koncentrera utvecklingsarbetet inom energi 
och miljöområdet närmare till Sundsvall Energi AB:s affärsom-
råde, 

  
att ovanstående övergång ska äga rum senast 2011-01-01, 
  
att uppdra till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi AB 

att lägga fram ett förslag till genomförandeplan av övertagandet 
av Fokusera Utveckling Sundsvall AB. Förslaget ska innehålla 
såväl tidplan som ekonomiska överväganden. Förslaget ska 
redovisas till fullmäktige senast 2010-09-27, 

  
att Stadsbacken AB administreras av koncernstaben, 
  
att det inom koncernstaben inrättas en tjänst som koncernekonom 

för Stadsbackenkoncernen, 
  
att det inom koncernstaben säkerställs resurser för den administra-

tiva handläggningen av Stadsbacken AB i övrigt innefattande 
bland annat ärendehantering och bolagsjuridiska frågor, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda Stadsbacken AB:s 

möjligheter att aktivare bidra till arbetet med hållbar utveckling 
och tillväxt, 

  
att uppdra åt koncernstaben att ta fram förslag till en utdelnings-

policy för bolagen i Stadsbackenkoncernen. Förslaget ska redo-
visas till fullmäktige senast 2010-11-29, 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 30 
 

 
  
att i enlighet med bolagsspecifika ägardirektiv samt utdelnings-

policy uppdra åt Stadsbacken AB att sammanställa en affärsplan 
för Stadsbackenkoncernen 2010-2012 med ekonomisk och 
finansiell planering inklusive likviditetsplanering gällande för 
Stadsbackenkoncernen. Affärsplanen ska redovisas till kommun-
fullmäktige senast 2010-11-29,  

  
att utifrån den förändrade organisationen i Stadsbackenkoncernen 

uppdra åt Koncernstaben att se över ägardirektiven samt av-
kastningskraven i bolagen. Förslaget ska redovisas till kommun-
fullmäktige senast 2010-11-29. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade 2009-11-03 att ge koncernstaben i uppdrag 
att se över Stadsbackenkoncernen i syfte att finna långsiktiga lösningar 
för både styrningen av bolagskoncernen, och för koncernens eko-
nomiska förutsättningar. Koncernstaben har delat in ärendet i två delar, 
dels Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Stadsbacken AB, dels 
Sundsvall Arena AB. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen protokoll 2010-03-15 § 885 
• Koncernstabens skrivelse 2010-01-19 
• Rapport ”Stadsbacken AB - ekonomiska förutsättningar och 

organisationsutredning”, 2010-01-07 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 31 
 

 
 
KS-2010-00024 
 

§ 736 MRP-uppdrag KS 8 - Sundsvall Arena AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inriktningen ska vara att, förutom fastighetsägande, all verk-

samhet inom nuvarande Sundsvall Arena AB ska överflyttas till 
och bedrivs inom Sundsvalls kommuns förvaltning, 

  
att inriktningen ska vara att Sundsvall Arena AB ska kvarstå som 

fastighetsägare till, dock inte förvaltare av, de fastigheter som 
idag ägs av bolaget, 

  
att inriktningen ska vara att de verksamheter som överförs från 

Sundsvall Arena AB ska tillföras kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde, 

  
att inriktningen ska vara att den fastighetsförvaltning som överförs 

från Sundsvall Arena AB ska tillföras service- och tekniknämnd-
ens ansvarsområde, 

  
att ovanstående övergångar ska äga rum senast 2011-01-01, 
  
att koncernstaben får i uppdrag att ta fram en evenemangs- och 

marknadsföringsstrategi med förslag på såväl genomförande 
som organisation, 

  
uppdra åt service- och tekniknämnden samt kultur- och fritids-
nämnden att, under ledning av koncernstaben, ta fram en lokal-
strategi gällande arenorna, 

att 

  
att uppdra åt service- och tekniknämnden samt kultur- och fritids-

nämnden att under ledning av koncernstaben, utifrån ovan-
stående principer, lägga fram ett förslag till genomförandeplan 
för de delar som berör nämnderna. Förslaget ska innehålla såväl 
tidplan som ekonomiska överväganden samt beaktas i arbetet 
med MRP 2011,  

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 32 
 

 
  
att det gemensamma förslaget ska redovisas för kommunfull-

mäktige senast 2010-09-27. 

Bakgrund 
Inom ramen för MRP-uppdrag KS 8 penningströmmar, har finans-
utskottet beslutat att ge koncernstaben i uppdrag att utifrån den nu-
varande ekonomiska situationen föreslå en framtida organisation för 
Sundsvall Arena AB. Uppdraget innefattade även Stadsbacken AB och 
Fokusera Utveckling Sundsvall AB. Koncernstaben har delat in ärendet 
i två delar, dels Fokusera Utveckling Sundsvall AB och Stadsbacken 
AB, dels Sundsvall Arena AB. 

Överläggning 
Kommunfullmäktige ordförande informerar om att det i kommun-
styrelsens förslag p g a ett skrivfel har uppgetts datum 2010-12-31, 
vilket ska vara 2011-01-01. 
 
Reinhold Hellgren (C), Bertil Hörnqvist (KD), Magnus Sjödin (M) och 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och på en 
förändring i 6:e att-satsen i kommunstyrelsens förslag samt på en 
tilläggsatt-sats som placeras efter att-sats 8 i kommunstyrelsens förslag: 
 
förändring av att-sats 6 
att koncernstaben, tillsammans med personal i Sundsvall Arena, får i 
uppdrag att ta fram en evenemangs- och marknadsföringsstrategi med 
förslag på såväl genomförande som organisation 
 
tilläggsatt-sats 
att bägge dessa strategier ska ta tillvara de immateriella värden som 
upparbetats i bolaget, såsom kontaktnät, trovärdighet, kompetens och 
erfarenhet 
  
Anita Bdioui (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag 
på Reinhold Hellgrens m fl förslag. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Reinhold Hellgrens förslag om 
tilläggsatt-sats och förändringar i befintlig att-sats. Hon ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 33 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Moderaterna 
Mats Johan Adner, Stefan Alm, Else Ammor, Tom Emanuelz, Rodney 
Engström, Mikael Gäfvert, Eva Lohman, Jörgen Nilsson, Magnus 
Sjödin, Per-Magnus Forsberg, Sven Bredberg, Erland Solander, Jörgen 
Tjernell, Bertil Swenson och Per Wahlberg, samtliga ledamöter från 
Folkpartiet, nämligen Arne Engholm, Ulla Norgren, Lars Persson, 
Ingeborg Wiksten, Ulla Grelsson och Annelie Luthman, samliga 
ledamöter från Centerpartiet, nämligen Kjell Bergkvist, Anette D 
Martins, Yvonne Flodén, Hans Forsberg Svensson, Reinhold Hellgren, 
Linnéa Kjellman och Mats Mehlin, samtliga ledamöter från 
Kristdemokraterna, nämligen Hans Brynielsson, Berit Andersson, 
Bertil Hörnqvist och  Karl-Erik Lundin.  

Jäv 
Bengt-Arne Lindahl (M), Diana Kapitanska (S) och Elisabeth Gisslin 
Burman (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 886 
• Koncernstabens skrivelse 2009-12-14 
• Rapport ”Sundsvall Arena AB”, november 2009 

 
– – – – 
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KS 75/10  252 
 

§ 737 Förvärv av fastigheten Korsta 7:37, Skön 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Korsta 7:37 av stiftelsen KFUK-KFUM i 

Sundsvall med omnejd, för en köpeskilling på 1 840 000 kronor 
samt i övrigt till stiftelsen erlägga 660 000 kronor i annan 
ersättning, 

  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2010, 

2 500 000 kronor, att finansieras genom ianspråktagande av 
likvida medel, 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra 
underlag för markpriset vid en eventuell exploatering. 

Bakgrund 
Ägaren av fastigheten Korsta 7:37 önskar att kommunen förvärvar 
fastigheten i Petersvik. Anledningen är det pågående planarbetet i 
området Tunadal-Korsta-Ortviken och att ägaren konstaterat att dennes 
verksamhet måste flyttas till annan plats. Stadsbyggnadsnämnden 
föreslår att kommunen förvärvar fastigheten för 1 840 000 kronor samt 
i övrigt erlägger 660 000 kronor i annan ersättning. 

Överläggning 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 898 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-05 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-01-20 § 10 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-12-08 inkl. värdering och 

köpeavtal 
 
– – – – 
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KS 644/09  244 
 

§ 738 Ansvar för uppgifter enligt lagen (2006:378) 
om lägenhetsregister 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lantmäterinämnden är ansvarig för kommunens uppgifter enligt 

lag om (2006:378) om lägenhetsregister, 
  
att anvisa 190 000 kronor till lantmäterinämnden för att täcka 

nämndens arbete med uppgifter enligt lag (2006:378) om 
lägenhetsregister, 

  
att finansiering sker i kompletteringsbudget 2010 ”Nya ärenden”. 

Bakgrund 
I lag (2006:307) om lägenhetsregister har införts bestämmelser om 
register över bostadslägenheter (lägenhetsregister). Genom förordning 
(2007:108) om lägenhetsregister har kommunerna ålagts vissa skyldig-
heter rörande bl.a. ajourhållning av registret. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen protokoll 2010-03-15 § 899 
• Koncernstabens skrivelse 2010-01-15 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-09-23 § 232 
• Lantmäterinämndens protokoll 2009-09-23 § 21 
• Lantmäterikontorets skrivelse 2009-09-14 
 
– – – – 
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KS 49/10  003 
 

§ 739 Reviderat reglemente för lantmäterinämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till reglemente för lantmäterinämnden, daterat 

februari 2010. 

Bakgrund 
Nuvarande reglemente för lantmäterinämnden antogs av kommun-
fullmäktige 2009-09-28 § 620. Kommunfullmäktige har i separat 
ärende föreslagits besluta att lantmäterinämnden ska vara ansvarig för 
kommunens uppgifter enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 
Om så blir fallet behöver lantmäterinämndens reglemente revideras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 900 
• Koncernstabens skrivelse 2010-01-18 
• Förslag till reglemente för lantmäterinämnden, daterat  

februari 2010 
 
– – – – 
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KS-2010-00061 
 

§ 740 Nytt reglemente för krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för krisledningsnämnden enligt förslag 

daterat 2010-02-08. 

Bakgrund 
Krisledningsnämndens nuvarande reglemente har modifierats utifrån 
pågående arbete med ledningsplan vid extraordinära händelser samt 
utifrån önskemål om ändring av antalet ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 901 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-10 
• Förslag till nytt reglemente 2010-02-08 
• Krisledningsnämndens protokoll 2010-02-23 § 1 

 
– – – – 
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KS-2010-00063 
 

§ 741 Plan för hantering av extraordinär händelse 
samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd 

beredskap i Sundsvalls kommun daterad 2010-02-10, 
  
att upphäva ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär 

händelse samt höjd beredskap fastställd 2006-02-27 § 613, 
  
att upphäva Informationsplan för extraordinär händelse i Sundsvalls 

kommun fastställd 2005-09-12, 
  
att uppdra åt samliga nämnder och bolagsstyrelser att senast 2010-

08-01 redovisa sina planer för hantering av extraordinära 
händelser samt höjd beredskap för krisledningsnämnden. 

Bakgrund 
Koncernstaben har, tillsammans med bland andra Medelpads rädd-
ningstjänstförbund, tagit fram ett förslag till plan för hantering av 
extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun. 
Förslaget innefattar även en övergripande informationsplan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 902 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-10 
• Förslag till plan, koncernstaben 2010-02-10 
• Krisledningsnämndens protokoll 2010-02-23 § 2 

 
– – – – 
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KS 826/09  016 
 

§ 742 Organisation för hantering av beredskap, kris 
och säkerhet i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att hantering av beredskap, kris och säkerhet i Sundsvalls kommun 

organiseras enligt utredningens förslag daterat 2009-12-01, 
  
att kommunstyrelsen är ansvarig för översyn av avtal med Medel-

pads räddningstjänstförbund, 
  
att till kommunstyrelsen delegera tecknande av nya avtal med 

Medelpads räddningstjänstförbund. 

Bakgrund 
Som en del i skapandet av en koncernstab har en utredning genomförts 
beträffande säkerhetsenheten. Denna föreslår ett delvis ändrat arbets-
sätt, där bl.a. vissa uppgifter föreslås utförda av Medelpads räddnings-
tjänstförbund. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 903 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-10 
• PM ”Förslag till organisation för hantering av beredskap, kris och 

säkerhet i Sundsvalls kommun” 2009-12-01 
• Krisledningsnämndens protokoll 2010-02-23 § 3 

 
– – – – 
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KS 577/07  105 
 

§ 743 Regler för representation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa regler för representation daterade 2010-01-07, 
  
att normer för representation, fastställda 1974-06-04, upphör att 

gälla. 

Bakgrund 
De regler om representation som nu är gällande inom Sundsvalls 
kommun är antagna av kommunstyrelsen år 1974. Dåvarande kommun-
styrelsekontoret fick år 2007 i uppdrag att uppdatera och förtydliga 
dessa regler. Översynen av reglerna har till största delen bestått av 
frågor av ren lämplighetskaraktär och i huvudsak styrts av kommun-
fullmäktiges presidiums synpunkter beträffande inriktningen på arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 909 
• Koncernstabens skrivelse 2010-01-07 
• Förslag till ”Regler för representation”, 2010-01-07 
• Normer för representation, 1974-06-04 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-26 § 648 

 
– – – – 
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KS 658/09  030 
 

§ 744 Motion (SD) om att se över rutinerna inom 
socialtjänsten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Johnny Skalin (SD) yrkar i rubricerade motion att kommunen ska ut-
reda vissa frågor kring felaktiga utbetalningar vad gäller ekonomiskt 
bistånd. 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Lena Österlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Johnny 
Skalins om bifall till motionen, dels Lena Österlunds om avslag på 
motionen. Hon ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 912 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-02 
• Socialnämndens protokoll 2009-11-18 § 204 
• Socialtjänstens skrivelse 2009-10-15 
• Motion (SD) om att se över rutinerna inom socialtjänsten, daterad 

2009-09-28 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2010-03-29 42 
 

 
KS 266/09  030 
 

§ 745 Motion (SD) om att avveckla skattefinansierat 
stöd för invandrarföreningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Johnny Skalin (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att omedelbart upphöra att betala ut bidrag till invandrar-
föreningar vars syfte är att främja eller förstärka sin gamla kultur, samt 
dessutom anta ett principbeslut om att kommunen framöver inte ska 
betala ut stöd till liknande ändamål. 

Överläggning 
Olle Åkerlund (S), João Pinheiro (S), Habib Effati (-), Bertil Hörnqvist 
(KD), Roland Grafström (S), Martti Knuuttila (S), Lena Österlund (S), 
Eva Lohman (M), Kim G Ottosson (V), Sverker Ottosson (MP), Anette 
D Martins (C), Burhan Hussain (S) och Erland Solander (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Johnny 
Skalins om bifall till motionen, dels Olle Åkerlunds m fl om avslag på 
motionen. Hon ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 913 
• Koncernstabens skrivelse 2010-01-31 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

2009-08-25 § 77 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

skrivelse 2009-06-15 
• Motion (SD) om att avveckla skattefinansierat stöd för 

invandrarföreningar, daterad 2009-04-27 
– – – – 
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KS 733/09  030 
 

§ 746 Motion (C) angående upphandling av 
livsmedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 

Bakgrund 
Kjell Bergkvist (C) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att det vid upphandling av livsmedel ställs krav i upphandlings-
underlag gällande miljöhänsyn och djurskydd som är av motsvarande 
nivå som ställs på svensk produktion. 

Överläggning 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 914 
• Koncernstabens skrivelse 2010-01-31 
• Service- och tekniknämnden 2009-12-17 § 137 
• Service och teknikförvaltningens skrivelse 2009-12-09 
• Motion (C) angående upphandling av livsmedel, daterad  

2009-10-26 
 
– – – – 
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KS 749/09  030 
 

§ 747 Motion (C) angående tillgång till trådlöst 
nätverk i fullmäktigesalen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses besvarad. 

Bakgrund 
I rubricerade motionen föreslås att Sundsvalls kommuns fullmäktige-
lokal uppdateras så att trådlös internetuppkoppling möjliggörs. Detta 
för att underlätta för allmänhetens representanter och för fullmäktiges 
ledamöter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15 § 915 
• Koncernstabens skrivelse 2010-02-18 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-28 § 2 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-01-04 
• Motion (C) angående tillgång till trådlöst nätverk i 

fullmäktigesalen, daterad 2009-10-06 
 
– – – – 
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KS-2010-00006 
 

§ 748 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Förteckning över motioner som förhandsremitteras till kommun-

styrelsen – enligt 30 § arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Sundsvall 

• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2009-03-17 

 
– – – – 
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