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Tid Kl. 10.00 – 10.20 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare   
 Martin Johansson (s)   
 Lena Österlund (s)   
 Leif Nilsson (s)   
 João Pinheiro (s)   
 Magnus Sjödin (m)   
 Andreas Nelvig (m)   
 Sven Bredberg (m) tjänstgörande ersättare   
 Habib Effati (v)   
 Annelie Luthman (fp) tjänstgörande ersättare   
 Reinhold Hellgren (c)   
 Kim G Ottosson (v)  §§ 136-137 
 Claes Stockhaus (v) tjänstgörande ersättare  § 135 
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Annicka Burman (v)  §§ 136-137 
 Gunilla Molin (kd)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist  
 Björn Magnusson redovisningsansvarig § 136 
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Protokollet omfattar §§ 135–137 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Habib Effati 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på kom-
munens anslagstavla 2007-03-27 betygar  
 
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Habib Effati med 
Annelie Luthman som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr 410/ 06  042 
 

§ 135 Årsredovisning 2006 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess kommunöver-
gripande verksamhet samt kommunstyrelse-
kontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att lägga årsredovisningen 2006 till handlingarna.  

Bakgrund 
Tidigare år har verksamheten för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och dess kommunövergripande verksamhet redovisats i en 
årsredovisning och verksamheten för kommunstyrelsekontoret i en 
annan årsredovisning. Från och med årsredovisning 2005 redovisas de 
olika verksamheterna i en gemensam årsredovisning. Årsredovisning 
2006 utgår, liksom förra årets årsredovisning, från kommunstyrelse-
kontorets verksamhet. I kommande avsnitt om mål och måluppfyllelse 
innefattas förutom kommunstyrelsekontorets budget även användning 
av anslag från kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet. 

Överläggning 
Stadsjuristen besvarar fråga av Reinhold Hellgren (c) om den pågående 
LSS-tvisten med Timrå kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-03-20, § 63 
• Årsredovisning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

dess kommunövergripande verksamhet samt kommunstyrelse-
kontoret, 2007-03-13 

 
– – – – 
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Dnr 304/06  042 
 

§ 136 Årsredovisning 2006 – kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i huvudsak enligt samordningsutskottets 
förslag 
 
att fastställa årsredovisningen med det tillägget att en fotnot för 

posten Finansiering införs i sammanställningen Drift-
redovisning; 
 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2006 års årsredovis-
ning; samt  
 

att överlämna årsredovisningen till revisorerna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning för 2006. Års-
redovisningen är upprättad enligt bestämmelserna i lagen (1997:614) 
om kommunal redovisning. 
 
Årets resultat uppgår till 10,2 mkr för kommunen och till 30,0 mkr i 
den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar att underskotten från tidigare år är återställda. 
 
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse och finansiell över-
sikt med resultat- och balansräkning och tillhörande noter. Dessutom 
innehåller årsredovisningen en översikt över verksamheten i förvalt-
ningarna och i de kommunala bolagen. 

Överläggning 
Lars Hillerström (mp) hänvisar till sammanställningen Driftredovisning 
(sidan 20 i årsredovisningen och sidan 40 i kommunstyrelsens hand-
lingar) och uppgifterna om Finansiering där budget för 2006 var 87,1 
mkr och utfallet var 35,6 mkr, varför budgetavvikelsen blir –51,5 mkr. 
Han saknar information i årsredovisningen om denna post och vill ha 
en förklaring. 
 
Den redovisningsansvarige svarar att avvikelsen bl.a. beror på en 
realisationsförlust för f.d. Sidsjö Sjukhus och en nedskrivning av 
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Stadshuset. Han förklarar att information om posten Finansiering kan 
tillföras årsredovisningen genom en fotnot.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag med 
det tillägget att en fotnot för posten Finansiering införs i samman-
ställningen Driftredovisning. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-03-20, § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-13 
• Årsredovisning för kommunkoncernen 2006 
 
– – – – 
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Dnr 2/07  102 
 

§ 137 Val av representant till Södra Västernorrland 
Skogsstyrelses lokala sektorsråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Roy Resare till Sundsvalls kommuns representant till Södra 

Västernorrlands lokala sektorsråd i Skogsstyrelsen. 

Bakgrund 
I samband med förändringen av Skogsstyrelsens organisation konstate-
rades att behov finns av regionala och lokala sektorsråd, där samman-
sättningen av råden ska spegla samhällets skogliga intressenter. Kopia 
av Skogsstyrelsens ”Regionala sektorsrådens organisation och uppgift i 
den nya myndigheten Skogsstyrelsen” finns i ärendet 

 
Dess intressenter bedöms vara: 

• Skogsbruket 
• Energisektorn 
• Ideella organisationer (naturvård etc.) 
• Länsstyrelser 
• FoU 
• Allmänheten (ex. förtroendevalda politiker) 
• Skogs- och träfacket  
• Regional representation (ex. rennäringen) 
• Jägarorganisationer 

Val 
Representanter till det regionala rådet är redan utsedda, där allmänheten 
representeras av Sven Bergström (c) som är riksdagsman från Gävle-
borg. 
 
För att utse representanter till Södra Västernorrlands lokala sektorsråd 
har nu Skogsstyrelsen i Sundsvall ett önskemål om att kommunen utser 
en representant, där den gärna ser att denne är riksdagsman. Enligt 
uppgift kommer eventuellt en eller fler kommuner att få samma möj-
lighet. Skogsstyrelsen Södra Västernorrland omfattar kommunerna 
Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge. 
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Överläggning 
Från majoritetens sida föreslås Roy Resare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-02-26, § 112 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-02-13 
• Skrivelse från skogsstyrelsen 
 
– – – – 
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Dnr 6/07  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 2007:14, Arbetsdomstolens dom 2007 nr 15, angående av-

skedande av lärare som skadat elever genom att fysiskt, psykiskt 
och sexuellt kränka dem 

• Cirkulär 2007:20, Arbetsdomstolens dom 2007 nr 16, angående på-
stådda trakasserier vid anställningsintervju 

• Inbjudan till seminarium ”Färdtjänstdagar 2007” den 8-9 maj 2007 i 
Norrköping 

HANDIKAPPFÖRBUNDET 
• Handikapprörelsens alternativrapport ”Mänskliga rättigheter för 

människor med funktionsnedsättning?” till FN om FN-konventio-
nen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kan beställas 
som seminarium/föreläsning/kurs 

SÖT-PROJEKTET – en del av interreg-projektet ProMidNord 
• Inbjudan till konferensen ”Städer som motorer för regional utveck-

ling – hur påverkas regionens kommuner?” den 31 maj – 1 juni 
2007 i Sundsvall 

 
– – – – 
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