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Klockan 14.00 – 16.00 Tid 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Beslutande s Anita Bdioui  tjänstgörande ordförande  
 s Tommy Eriksson tjänstgörande ersättare  
 s K Lennart Andersson tjänstgörande ersättare  
 s Lena Österlund   
 s Leif Nilsson   
 s João Pinheiro   
 m Magnus Sjödin   
 m Erland Solander tjänstgörande ersättare  
 m Eva Lohman   
 v Habib Effati   
 fp Lars Persson   
 c Reinhold Hellgren   
 v Kim G Ottosson   
 kd Hans Brynielsson   
 mp Ingrid Möller   
    
Ersättare s Christina Nordenö   
 s Lena Sjöberg   
 c Mats Mehlin   
 v Claes Stockhaus   
 v Annicka Burman   
 kd Gunilla Molin   
 mp Lars Hillerström   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör, §§ 64 och 77-85 
 Åke Svensson stadsjurist, sekreterare 
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Leif Rönnmark  ekonom, § 68  
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Protokollet omfattar §§ 64--85 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 
Lena Österlund 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla 2007-01-18 betygar  
 
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lena Österlund 
med Leif Nilsson som ersättare. 
 
– – – –  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 4 
 

 
 

§ 64 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Hamnarenan – Arenor för idrott och kultur 

o Rapporten blir klar den 16 januari 2007 
o Vägvalsbeslut för kommunfullmäktige i februari 2007 
o Var? Två alternativ: 

Allt i hamnen – arenor byggs på Södra kajen 
Å-stråket – arenor byggs vid bl.a. Kulturmagasinet, Sporthallen 

o Äventyrsbadet byggs vid Sporthallen enligt båda alternativen 
o Projektkostnad hittills är ca 1,4 mkr 
o Tidplan 

16/1 Utredningen lämnas till kommunkansliet för beredning 
16/1 Presskonferens kl. 11.00 
18/1 Information till intressenterna 
25/1 Presentation för näringslivet 
29/1 Presentation i kommunfullmäktige 
Jan-feb. Diskussion i partierna 
6/2 Offentligt informationsmöte, Kulturmagasinet 
19/2 Offentligt informationsmöte, Kulturmagasinet 
26/2 Inriktningsbeslut av kommunfullmäktige 
Mars- Detaljplanearbete, arkitekttävling, fortsatt planerings- 

och utredningsarbete 
 
• Sundsvall – Härnösand-debatten 
 
• Förändringar inom Försäkringskassan  
 
• Ålderspensionsmyndighet – ny myndighet som planeras 
 
• Christina Lindqvist är vikarierande informationschef på 

kommunstyrelsekontoret; rekryteringsarbete för ny 
informationschef pågår 

 
• Flyttning pågår  

o IT-service har nu flyttat från plan 2 till f.d. miljölabbet 
o Kommunstyrelsekontoret flyttar om på plan 5 och flyttar delar 

av verksamheten till plan 2  
o Förtroendevalda flyttar in på plan 5  

 
– – – –
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§ 65 Bestämma sammanträdesdag för 
kommunstyrelsen - den 10 eller 16 april 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens aprilsammanträde hålls den 10 april 2007 

klockan 10.00. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar för 2007 vid 
sammanträdet den 13 november 2006, § 7. För kommunstyrelsens 
sammanträde i april 2007 lämnades de två alternativen – den 10 eller 
den 16 april – öppna.  
 
Kommunfullmäktige hålls den 23 april 2007 eftersom det är 
valborgsmässoafton den 30 april 2007. 

Överläggning 
Under diskussionen noteras att det är Annandag påsk den 9 april 2007, 
att den 10 april 2007 således är tisdag och att finansutskottet har 
sammanträde klockan 14.00 den 10 april. 
 
Ledamöterna enas om att kommunstyrelsens sammanträde i april hålls 
den 10 april klockan 10.00. 

Beslutsunderlag 
• Sammanträdesschema för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 

samt finans- och samordningsutskottet, kommunstyrelsekontoret 
2006-10-12, reviderad 2006-12-14 

 
– – – – 
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Dnr 16/07  041 
 

§ 66 Mål och resursplan år 2007 - för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta kontorets förslag till mål och resursplan för år 2007. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2006, § 12, om mål 
och resursplan 2007 med plan för 2008-2009. Kommunstyrelsen 
fastställde därefter genom beslut den 4 december 2006, § 60, 
nämndernas ekonomiska ramar för 2007. 
 
Kommunstyrelsekontorets fyra avdelningar har under hösten 2006 gjort 
förberedande arbete och kontoret har efter kommunstyrelsens beslut 
den 4 december 2006 arbetat med att sammanställa kommunstyrelsens 
mål och resursplan 2007.  
 
Kontorets förslag till mål och resursplan 2007 omfattar för första 
gången ett gemensamt dokument för såväl kommunstyrelsekontoret 
som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommun-
övergripande verksamheter samt hushållsavfall. Däremot är det 
fortfarande tre resultatenheter, en för kommunstyrelsekontoret, en för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande 
verksamheter samt en för hushållsavfall. 

Överläggning 
Stadsjuristen redogör för kontorets arbete med att samanställa förslaget 
till mål och resursplan för år 2007. 
 
Stadsjuristen kommenterar inlägg av João Pinheiro (s), Lena Österlund 
(s) och Erland Solander (m). 
 
Magnus Sjödin (m) förklarar att Allians för Sundsvall hänvisar till sitt 
förslag i kommunfullmäktige den 27 november 2006, § 12.  
 
João Pinheiro (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt João Pinheiros yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets samverkansgrupps protokoll  

2007-01-11, § 1, jämte bilaga (tilläggslistan) 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 40 
• Mål och resursplan för år 2007/Kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsekontoret 2007-01-09 (version efter finansutskottet)  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-08 om mål och 

resursplan för år 2007, 2007-01-08 
 
– – – – 
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Dnr 488/06  040 
 

§ 67 Samordningsförbundet i Sundsvall - begäran 
om ränta 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att till Samordningsförbundet i Sundsvall utge ränta enligt 

kommunstyrelsekontorets förslag. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall hemställer i skrivelse till kommun-
styrelsen att ränta på det avräkningskonto som förbundet har haft i 
kommunen under 2005 ska utbetalas. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att principen bör vara den att kommu-
nen inte ska utge någon ränta till Samordningsförbundet i Sundsvall 
dels med hänvisning till att det normalt inte utgår någon ränta på trans-
aktionskonton av den typ som Samordningsförbundet har och dels att 
kommunens tjänstemän har lagt ner arbetstid på administration och 
rådgivning till förbundet som mer än väl motsvarar det belopp som en 
skälig ränta skulle ge. 
 
Kommunstyrelsekontoret vill ändå peka på att kommunen bör visa sin 
goda vilja att medverka till finansieringen av Samordningsförbundet 
och tillstyrker därför att kommunstyrelsen, till Samordningsförbundet 
beslutar att utge en ränta som motsvarar 0,5 % på det vid varje månads-
skiftet innestående beloppet, enligt beräkning, vilket gör 15.736 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-12-12, § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-06 
• Samordningsförbundets skrivelse 2006-11-09 med bilaga om ränte-

beräkning 2005 och 2006 
 
– – – – 
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Dnr 13/07  040 
 

§ 68 Regler för fakturering och kravverksamhet 
inom Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att kommunstyrelsens anvisningar till regler för kommunens krav-

verksamhet beslutade den 17 januari 2000, § 7, upphör när 
kommunfullmäktige fattat beslut om nya regler. 

 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta regler för fakturering och kravverksamhet inom Sundsvalls 

kommun att gälla från den 1 april 2007 enligt kommunstyrelse-
kontorets reviderade dokument med nya regler som är daterat 
den 9 januari 2007, men med den ändringen att tidsfristen för 
ansökan om betalningsföreläggande skall vara tio dagar; samt 
 
”Allmänna regler för kommunens kravverksamhet” antagna av 
kommunfullmäktige den 22 november 1993, § 404, reviderade 
den 31 januari 2000, § 237, upphör att gälla. 

att 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat förslag till nya regler benämnda 
”Regler för fakturering och kravverksamhet inom Sundsvalls 
kommun”. De nya reglerna går i stort ut på att tiden från det att en 
faktura förfaller till betalning till dess att rättsliga åtgärder vidtas, ska 
förkortas. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att de nya reglerna ska gälla fakturor 
som skickas ut efter den 1 april 2007. Det är viktigt att informera 
kunderna om de nya reglerna innan de träder i kraft. En sådan informa-
tion bör gå ut till kunderna under april månad 2007. 

Överläggning 
Stadsjuristen går igenom ändringar i kommunstyrelsekontorets 
reviderade dokument Regler för fakturering och kravverksamhet inom 
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Sundsvalls kommun (handlingarna sidorna 11-16) och kontorets 
skrivelse från den 15 januari 2007.  
 
Frågor ställs av och kommentarer lämnas av Lars Hillerström (mp), 
Ingrid Möller (mp), Anita Bdioui (s), João Pinheiro (s) och Lars 
Persson (fp). 
 
Stadsjuristen och ekonomen besvarar frågorna.  
 
Ledamöterna enas om att tidsfristen skall vara tio dagar för ansökan om 
betalningsföreläggande och inte fem dagar som föreslagits av kontoret i 
skrivelse m.m. inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag vad gäller 
upphörande av kommunstyrelsens anvisningar till regler för kommu-
nens kravverksamhet beslutade år 2000. Kommunstyrelsen beslutar 
vidare föreslå kommunfullmäktige besluta enligt finansutskottets 
förslag och med de regler som redovisas i kommunstyrelsekontorets 
reviderade dokument, dock med den ändringen att det under rubriken 
13. Ansökan om betalningsföreläggande skall stå: … Ansökan skall 
sändas till kronofogdemyndigheten 10 dagar från det att tidsfristen för 
inkassokravet har gått ut…  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-15 (tilläggslistan) 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 41 
• Förslag till ny kommunal författningssamling för Sundsvalls 

kommun 02-07, reviderad efter finansutskottets sammanträde  
2007-01-09 

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-02 
 
– – – – 
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Dnr 14/07  106 
 

§ 69 Deltagande i Sveriges Kommuner och Lands-
tings jämförelsenätverk 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att Sundsvalls kommun anmäler sig till SKL:s jämförelseprojekt 

enligt nedanstående; 
 

att utse ekonomidirektör Eric Carlsson till styrgruppen; 
 

att ge ekonomidirektören i uppdrag att utse lokal projektledare ur 
kretsen deltagare i nätverken ekonomisamrådet och 
kvalitetsnätverket; 
 

att det ekonomiska åtagandet för deltagandet utgörs av nedlagd 
arbetstid. 

Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans Rådet för 
kommunal analys (RKA) och finansdepartementet ska under 2007- 
2009 bedriva en landsomfattande satsning på jämförelser av kostnader 
och kvalitet. Projektet bygger på att deltagande kommuner arbetar i 
nätverk. I dessa nätverk ska effektiva arbetssätt tas fram där jämförelser 
av kostnader och kvalitativa resultat leder till förbättringar av 
verksamheten. Till skillnad från andra nätverk är inriktningen med 
dessa att finna sambandet mellan kostnader och kvalitet, samt att verka 
för en kultur där jämförelser blir ett bestående inslag i 
förbättringsarbetet. 
 
Projektet bedrivs i olika lokala nätverk som stöds av en processledare 
från SKL. Denna organiserar nätverksarbetet och bistår med kompetens 
och råd i det praktiska arbetet. Ett nätverk består av en projektorganisa-
tion där varje deltagande kommuns lokala projektledare (motsvarar 
cirka 10 % av en årsarbetare) deltar tillsammans med processledaren 
från SKL. 
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Dessutom bildas en gemensam styrgrupp bestående av en ledande 
politiker och en tjänsteman från respektive deltagande kommun. 
Nätverket undersöker minst två områden per år, där resultat redovisas i 
rapportform. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-03, reviderad 

2007-01-09 (sidan 2, handlingarna sidan 24) 
 
– – – – 
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Dnr 15/07  063 
 

§ 70 Överföring av kommunens aktier i Sunds-
valls Hamn AB till Stadsbacken AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att lämna förslag på hur 

en överföring av kommunens aktier i Sundsvalls Hamn AB till 
Stadsbacken AB kan genomföras. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun äger 45 procent av aktierna i Sundsvalls Hamn 
AB. Under arbetet med ägardirektiven för de kommunala bolagen 
diskuterades om kommunens aktier i Sundsvalls Hamn AB lämpligen 
bör ägas av Stadsbacken AB istället för som idag är fallet, direkt av 
kommunen. Skäl för detta kan t.ex. vara att organisationen renodlas om 
aktieägande som huvudregel läggs under Stadsbacken AB. Frågan om 
en överföring av aktierna har aktualiserats då Stadsbacken AB numera 
har utökade administrativa resurser genom att en ny verkställande 
direktör har rekryterats. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 49 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-28 
 
– – – – 
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Dnr 568/06  024 
 

§ 71 Arvode till överförmyndarnämndens ord-
förande 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tjänstgöringsgraden och arvodet till överförmyndarnämndens 

ordförande höjs från 10 till 20 % från och med den 1 januari 
2007. 

Bakgrund 
Utredning pågår om ett närmare samarbete mellan Sundsvalls, Nordan-
stigs, Timrås och Ånges kommuner när det gäller frågor inom överför-
myndarnämndens verksamhetsområde. Det är inte klart hur detta sam-
arbete ska ske, om det blir i form av kommunalförbund eller en gemen-
sam nämnd, men redan nu utför dock överförmyndarnämnden i Sunds-
vall tjänster åt de övriga kommunerna. Enligt arvodeskommitténs upp-
fattning behöver mer tid avsättas till ordföranden i överförmyndar-
nämnden. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar avslag. Han motiverar sitt yrkande med att han 
anser att frågan om höjt arvode till överförmyndarnämndens ordförande 
bör prövas först sedan folkpartiets motion om en skyndsam genom-
lysning av överförmyndarnämndens verksamhet har behandlats.  
 
Lena Österlund (s), med instämmande av Reinhold Hellgren (c), yrkar 
bifall till finansutskottets förslag. 
 
Inlägg görs av Hans Brynielsson (kd) och Lars Persson (fp). 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 48 
• Arvodeskommitténs skrivelse 2006-12-22 
 
– – – –
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Dnr 564/06  253 
 

§ 72 Överlåtelse av fastigheten Bindsulan 11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga fastighetsnämnden att sälja fastigheten Bindsulan 11 

för en köpeskilling om 1 690 000 kronor och i övrigt i huvud-
saklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpekontrakt.

Bakgrund 
Fastighetsnämnden föreslår att fastigheten Bindsulan 11 säljs till Karl-
Johan Karlsson och Maria Karlsson för en köpeskilling om 1 690 000 
kronor. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 43 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-28 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-12-20, § 122 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-11-27 med karta och köpe-

kontrakt 
 
– – – – 
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Dnr 289/05  170 
 

§ 73 Ägarnas uppdrag till Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa uppdrag för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 

för perioden 2006-2011 enligt utredning ”Ägarnas uppdrag till 
Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå”; 
 

att medge en utökning av Räddningstjänstförbundets budgetram 
med 1 300 000 kronor år 2007 för åtgärder enligt utredningens 
förslag under förutsättning att ett likalydande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Timrå kommun; samt 
 

att Sundsvalls kommuns andel 2007, 1 049 750 kronor finansieras i 
kompletteringsbudget 2007, nya ärenden; 
 

att tillkommande kostnader för åren därefter inarbetas i Mål- och 
resursplan 2008-2010, med 812 500 kronor 2008, 817 500 
kronor 2009 och 822 500 kronor 2010; 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Timrå 
kommun och i samråd med räddningstjänstförbundet upprätta 
förslag till reviderad förbundsordning för Sundsvall-Timrå 
Räddningstjänstförbund. 

Bakgrund 
Kommunledningarna i Sundsvall och Timrå har tillsammans med 
konsultstöd av Strategihuset tagit fram en beskrivning över kommu-
nernas önskvärda utveckling inom området skydd mot olyckor. Det 
dokument som nu föreligger är ägarnas slutligas uppdrag till Sundsvall-
Timrå Räddningstjänstförbund, efter det att kommunfullmäktige fattat 
beslut. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 17 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-18 
• Finansutskottets protokoll 2005-06-21, § 155 
• Ägarnas uppdrag till Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå, daterad 

2006-12-06 
• Bakgrundsmaterial till ”Ägarnas uppdrag till Räddningstjänsten 

Sundsvall-Timrå”, daterad 2006-12-06 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 18 
 

Dnr 303/04  179 

§ 74 Förlängning av Sundsvalls kommuns hand-
lingsprogram för skydd mot olyckor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor ska gälla till 

och med den 31 december 2007. 

Bakgrund 
Den 21 mars 2005, § 417, antog kommunfullmäktige ett handlings-
program för skydd mot olyckor. Programmet skulle gälla till den 31 
december 2006. 
 
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund hemställer nu att program-
mets giltighetstid förlängs till den 31 december 2007. Detta för att 
under 2007 arbeta fram ett nytt handlingsprogram som speglar förslaget 
till ny politiskt inriktning för räddningstjänstförbundet, se ärendet 
Ägarnas uppdrag till Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund.  
 
Kommunstyrelsekontoret fick redan i maj 2006 av finansutskottet upp-
drag att ta fram ett förslag om att förlänga nuvarande handlingsplan. 
Kontoret har dock avvaktat resultatet av det nämnda arbetet med ägar-
nas uppdrag till räddningstjänsten. 
 
Kommunstyrelsekontoret ställer sig bakom att handlingsplanens giltig-
hetstid förlängs. Kontoret föreslår också att räddningstjänstförbundet 
vid framtagandet av den nya planen har kontakt med projektledarna för 
kommunens nya styrdokumentsstruktur så att den nya planen kan in-
arbetas i den nya strukturen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 47 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-27 
• Skrivelse 2006-12-06 från Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 117 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-12-05, § 204 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-03-21, § 417 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 19 
 

 
Dnr 523/06  003 
 

§ 75 Godkännande av ändring i stadgar för Oxsta 
Byggnadsförening 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att såvitt avser §§ 14, 17 och 18 godkänna ändring i stadgarna för 

Oxsta Byggnadsförening; 
 

att uttala att kommunen inte har något att erinra emot att Oxsta 
Byggnadsförening vid kommande stadgeändring ändrar stad-
garna på sådant sätt att något kommunalt godkännande eller 
hembudsskyldighet inte erfordras. 

Bakgrund 
Oxsta Byggnadsförening har enligt sina stadgar till ändamål att driva 
och underhålla Oxsta gamla skola, belägen på fastigheterna Oxsta 1:4 
och 1:13. Föreningen skall vidare upplåta lokaler i byggnaden till 
”vällovliga sammanslutningar”. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att byggnaden överlåtits av Selång-
ers kommun till Oxsta Byggnadsförening. 
 
Av för byggnadsföreningen tidigare gällande stadgar framgår att 
• Inteckning i angivna fastigheter inte får ske utan medgivande från 

kommunalnämnden i Selångers kommun 
• Ändring av stadgarna skall underställas Selångers kommunalnämnd 

för godkännande 
• Vid en eventuell upplösning av föreningen skall fastigheten hem-

bjudas Selångers kommun på samma villkor som föreningen av 
kommunen förvärvat densamma 

 
Vid extra årsmöte den 12 november 2006 har Oxsta Byggnadsförening 
beslutat om vissa ändringar i dess stadgar. De ändringar som har kopp-
ling till ovan nämnda kommunala godkännande avser §§ 14, 17 och 18. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 20 
 

Paragraferna har ändrats på följande sätt: 
• Vid ändring av stadgar skall efter beslut därom fattats å års-

möte/extra årsmöte denna/dessa ändring/ar underställa kommun-
styrelsen i Sundsvalls kommun för godkännande 

• Fastigheten Oxsta 1:4 & 1:13 får ej av föreningen intecknas utan 
medgivande av kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun 

• Vid eventuell upplösning av föreningen skall fastigheten Oxsta 1:4 
& 1:13 hembjudas till Sundsvalls kommun (tid Selångers kommun) 
på samma villkor föreningen av kommunen förvärvat densamma 

 
Oxsta Byggnadsförening har hemställt om kommunstyrelsens god-
kännande av ändring i stadgarna. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-12-12, § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-01 
• Oxsta Byggnadsförenings skrivelse 2006-11-27 
• Stadgar för Oxsta Byggnadsförening 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 21 
 

 
Dnr 478/06  100 
 

§ 76 Remissvar - utjämningskommitténs be-
tänkande "Deluppföljning av den kommunal-
ekonomiska utjämningen" (SOU 2006:84) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att anta upprättat förslag till remissvar som sitt eget. 

Bakgrund 
Utjämningskommitténs betänkande ”Deluppföljning av den 
kommunalekonomiska utjämningen” (SOU 2006:84) har skickats ut på 
remiss till samtliga kommuner. Remissvaren ska vara inlämnade till 
Finansdepartementet senast den 5 februari 2007. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att Sundsvalls kommun ställer sig 
bakom det av Skogslänsgruppen upprättade yttrandet till regeringens 
delbetänkande av skatteutjämningen. 

Överläggning 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-01-09, § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-30 
• Förslag - remissvar till finansdepartementet 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 22 
 

 
Dnr 19/06  106 
 

§ 77 Remiss om helhetsbilden av Kommunalt 
Samverkansorgan för Västernorrland (KSO) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsekontorets förslag 
 
att handläggningen av remissen sker på det sätt som kommun-

styrelsekontoret har föreslagit, dvs. att kommunstyrelsen 
diskuterar remissen vid sammanträdet den 12 februari 2007 och 
fattar beslut vid sammanträdet den 12 mars. 

Bakgrund 
Finansutskottet beslutade den 21 februari 2006, § 32, om yttrande över 
samverkansforums uppdrag att inleda arbetet inför bildandet av ett 
Kommunalt Samverkansorgan i Västernorrland.  
 
En skrivelse från Kommunförbundet Västernorrland inkom till 
kommunen den 15 december 2006 med rubriken Remissunderlag för 
politisk förankring och fördjupade diskussioner om form och innehåll 
för ett Kommunalt Samverkansorgan i Västernorrland (KSO). Till 
skrivelsen var fogat ett remissunderlag. 

Överläggning 
Kommundirektören inleder diskussionen med att redovisa ett förslag 
till tidplan för remissbehandlingen och att peka på ett par frågor att 
diskutera. 
 
Tidplan 
• Kommunstyrelse den15 januari – första diskussion 
• Kommunstyrelse den 12 februari – ny diskussion. Direktiv till 

förvaltningen för hur ett yttrande ska skrivas 
• Förvaltningen sammanställer skrivelse 
• Behandling i finansutskottet den 27 februari 
• Behandling i kommunstyrelsen den 12 mars. Omedelbar justering 
• Remisstiden går ut den 15 mars 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 23 
 

 
Frågor att ta ställning till 
• Ja eller nej till KSO 
• Om ja – i så fall när? 
• Avvakta resultatet av Ansvarskommittén? 
• Är KSO en samlande kraft inför hanteringen av Ansvarskommitténs 

resultat? 
• Vilka arbetsuppgifter i KSO? Från Länsstyrelsen? Från 

Kommunförbundet? Från Landstinget? 
• Politisk styrning: Fullmäktige? Direktion? 
 
Inlägg görs av João Pinheiro (s), Lena Österlund (s), Erland Solander 
(m), Lars Persson (fp), Reinhold Hellgren (c), K Lennart Andersson (s), 
Magnus Sjödin (m) och Habib Effati ( ).  
 
Kommundirektören lämnar kommentarer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-01-02 
• Remisskrivelse jämte Remissupplaga om helhetsbilden av KSO 
• Kommunstyrelsens yttrande till Kommunförbundet Västernorrland, 

2006-02-03 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 24 
 

 
Dnr 526/06  102 
 

§ 78 Val av ledamöter och ersättare till Kommu-
nala Pensionärsrådet (KPR)  
2007-01-01—2010-12-31 

Beslut 
Med ändring av tidigare fattat beslut beslutar kommunstyrelsen  
 
att utse två ledamöter med en ersättare till Kommunala Pensions-

rådet (KPR) för perioden 2007-01-01—2010-12-31;  
 
Ledamöter: 
Claes Stockhaus (v), Kårsta 104, 860 40 Indal 
Gunilla Molin (kd), Södra Allén 17 C, 852 39 Sundsvall 
 
Ersättare: 
K Lennart Andersson (s), Vallgatan 2 B, 854 60 Sundsvall 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och en ersättare till 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) för perioden 2007-01-01 till  
2010-12-31.  
 
Socialnämnden har i sin tur att utse två ledamöter och två ersättare. 

Överläggning 
I protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2006, § 56, anges att Claes Stockhaus är ledamot och att en vakant 
ledamotsplats tillhör mp samt att Gunilla Molin skall vara ersättare. 
 
Under överläggningen den 15 januari 2007 är ledamöterna överens om 
att kd skall ha den i protokollet antecknade vakanta ledamotsplatsen 
och att majoriteten skall ha en ersättarplats.  
 
Av partiföreträdare föreslås Gunilla Molin (kd) till ledamot och K 
Lennart Andersson (s) till ersättare.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 25 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-12-04, § 56 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 26 
 

 
 

§ 79 Ärendet utgår 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 27 
 

 
Dnr 38/06  002 
 

§ 80 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 28 november och 12 december 2006; samt 
 
Samordningsutskottet den 21 november och 5 december 2006. 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 28 
 

 

Dnr 39/06  002 

§ 81 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga tre beslut under perioden den 12 

december 2006 – den 4 januari 2007 som fattats med stöd av 
punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 29 
 

 
Dnr 40/06  002 
 

§ 82 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut om pension som fattats 

under perioden 17-20 november 2006, nr 22-25, med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 30 
 

 

§ 83 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

15 december 2006 – den 4 januari 2007: 

• Ingrid´s Eleganten på Trädgårdsgatan 37 i Sundsvall 
(Ks dnr 522/06  308) 

• Taxi Sundsvall AB om förnyat tillstånd 
(Ks dnr 540/04  308) 

• Beijer Byggmaterial AB på Norra Kajen i Sundsvall 
(Ks dnr 561/06  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 31 
 

 
Dnr 340/06  106 
 

§ 84 Delegationsbeslut – Civilingenjörsutbildning 
på Campus Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut den 8 januari 2007 om 

delfinansiering av projekt om rekrytering av studenter till 
civilingenjörsutbildning på Campus Sundsvall.  

 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 32 
 

 

§ 85 Brev om Vin & Sprit i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att ställa sig bakom det brev om Vin & Sprit i Sundsvall som 

Reinhold Hellgren skrivit och att brevet skall skickas till 
koncernledningen för Vin & Sprit Group och till ansvarigt 
departement. 

Bakgrund 
Vin & Sprit Group har meddelat att Vin & Sprit i Sundsvall, 
Heffnersvägen, skall avvecklas.  

Överläggning 
Reinhold Hellgren (c) läser upp förslag till ett brev med rubriken Vi ser 
en framtid för Vin & Sprit i Sundsvall!  
 
Efter diskussion enas ledamöterna om att brevet skall skickas till 
koncernledningen för Vin & Sprit Group och ansvarigt departement 
samt att gruppledarna i kommunstyrelsen skall underteckna brevet. 
 
Reinhold Hellgren ombeds även att kontakta utvecklingschefen Lennart 
Andersson vid kommunstyrelsekontoret om brevet. 
 
– – – – 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 33 
 

 
Dnr 36/06  006 
 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

SUNDSVALLS KOMMUN 
• Presidiekonferensens protokoll den 19 oktober och den 14 

december 2006 
• Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2006-11-27, § 16 om 

”Rapport från Sundsvalls folkhälsoråd” + samordningsutskottets 
protokoll 2006-12-05, § 19 om ”Val av ledamöter till 
folkhälsorådet” (Ks dnr 32/05  769) 

• Överförmyndarnämndens skrivelse till kommunrevisionen om 
revisionsrapport avseende granskning av överförmyndarnämnden 
och förtroendenämnden (Ks dnr 445/06  007) 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport avseende granskning av barn i behov av särskilt 

stöd inom barnomsorgen 
(Ks dnr 549/06  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Inbjudan till nätverk för politiker för att utveckla 

medborgardialoger 
• Politikerkonferenser – våren 2007 

o 8 mars 2007 i Stockholm 
o 15 mars 2007 i Skövde 
o 22 mars 2007 i Linköping 
o 29 mars 2007 i Hudiksvall 
o 24 april 2007 i Stockholm 

REGERINGEN, UTBILDNINGS- OCH 
KULTURDEPARTEMENTET 

• Regeringsbeslut 2006-11-23 om återkallelse av uppdrag och 
inbjudan att medverka i Ungkultur 07 (Ks dnr 313/06  100) 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-01-15 34 
 

SÖDRA SMÅLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING (SSKL) 
• Inbjudan till rikskonferens för kommunledningar ”Lyckan 

kommer…” den 12-13 februari 2007 i Kosta 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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