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Tid Kl. 14.00–16.55 med ajournering kl. 16.05-16.15 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Peder Björk (s) v ordförande  
 Martin Johansson (s)  § 295 (information),

§ 270-271 
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 272 
 Lena Österlund (s)   
 Leif Nilsson (s)   
 João Pinheiro (s)   
 Magnus Sjödin (m)  t.o.m. § 288 
 Lars Hillerström (mp) tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 289 
 Sven Bredberg (m) tjänstgörande ersättare   
 Eva Lohman (m)   
 Habib Effati ( )  § 295 (information),

§ 270  
 Mats Mehlin (c) tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 271 
 Pär Hammarberg (fp) tjänstgörande ersättare t.o.m. § 288 
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 289 
 Reinhold Hellgren (c)   
 Kim G Ottosson (v)   
 Hans Brynielsson (kd)  t.o.m. § 288 
 Claes Stockhaus (v) tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 289 
 Ingrid Möller (mp)   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist, sekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Fredd Sandberg styrelseordförande för 

Sundsvall Arena AB 
 

 Carina Nordström-Sköldh vd för Sundsvall Arena AB  
 Åke Norberg f.d. vd för Sundsvall Arena AB  
 Stefan Söderlund stadsbyggnadsdirektör § 295 (beslutsdelen)
 Wilner Andersson Steen & Ström Sverige AB § 295 (information) 
 Hans Cagner Steen & Ström Sverige AB § 295 (information) 
 Hans Axelsson  Norrvidden Fastigheter AB § 295 (information) 
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Protokollet omfattar §§ 270-298 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
João Pinheiro 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2007-11-12 2007-11-14 2007-11-14 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2007-12-07  Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses João Pinheiro med 
Eva Lohman som ersättare. 
 
Noteras att sammanträdet inleddes med att information i ärendet Arenor 
för idrott och kultur – två samverkansavtal, § 295, lämnades av 
företrädare för Steen & Ström Sverige AB och Norrvidden Fastigheter 
AB och att ärendets slutliga behandling ägde rum direkt efter ärende 
288.  
 
– – – –  
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Dnr  
 

§ 270 Presentation av Sundsvall Arena AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har styrelseordföranden Fredd Sandberg och 
verkställande direktören Carina Nordström-Sköldh i Sundsvall Arena 
AB bjudits in för att lämna information om bolaget. 

Överläggning 
Fredd Sandberg inleder och överlämnar sedan ordet till Carina 
Nordström-Sköldh som sedan hon tillträdde som vd har arbetat två 
månader. Hon berättar om bl.a. följande: 
• De olika anläggningarna som bolaget ansvarar för och den höga 

beläggning som dessa har; det är inte så många dagar som inte är 
uthyrda 

• Kostnader och intäkter för anläggningarna 
• De svårigheter som bolaget har att öka intäkterna på grund av den 

avtalskonstruktion för uthyrning som gäller för Sporthallen 
• Bolagets organisation 
 
Åke Norberg, f.d. vd för Sundsvall Arena AB, informerar om  
• Äventyrsbadet, där byggnadslov lämnats in och byggstart planeras 

ske den 15 augusti 2007 
• Ny badanläggning (simhall) inom Sporthallsområdet, där planering 

pågår enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2007, § 172  
• Idrotts- och musikarenan, där studeras och utreds såväl planfrågor 

som arenans användningsområden, jämför dagens ärende 295  
 
Ordföranden tackar för informationen pågått cirka 20 minuter. 
 
– – – – 
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§ 271 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Rekrytering av kommundirektör 

Information i denna del lämnas av Anita Bdioui (s) 
 
• Möte med Eurotowns den 16-17 oktober 2007 

En skriftlig rapport överlämnas av João Pinheiro (s) och Reinhold 
Hellgren (c). De kompletterar med en muntlig redovisning. 

 
• Arbetet med Ansvarskommitténs förslag 

Utöver information av kommundirektören lämnas information och 
kommentarer i denna del av Anita Bdioui (s) och Magnus Sjödin 
(m). 

 
• Kommunstyrelsekontorets organisation i och med den nya 

informationsavdelningen 
 
• De arbetsuppgifter inom kommunen som han kommer att ha fr.o.m. 

januari 2008 då han slutar som kommundirektör 
 
– – – – 
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Dnr 245/05  141 
 

§ 272 Tjänstedeklarationer i Sundsvalls kommun – 
mål, syfte, regler och rutiner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att fastställa begreppet Tjänstedeklaration; 

 
att fastställa att tjänstedeklarationerna ska ha gemensam layout; 

 
att fastställa förslaget på genomförande. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till mål, syfte, regler 
och rutiner för tjänstedeklarationer. 
 
Rutinerna och reglerna för tjänstedeklarationer i Sundsvalls kommun 
bör gälla både förvaltningar och bolag, då det för medborgare och 
kunder inte är intressant om Sundsvalls kommun valt förvaltning eller 
bolag som driftform. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att arbetssättet kompletterar det tradi-
tionella budgetarbetet för att hitta en balans mellan brukarnas krav, 
politisk vilja och tillgängliga resurser. 

Överläggning 
Finansutskottet enades den 6 november 2007, § 236, om att revidera 
den andra att-satsen i kommunstyrelsekontorets förslag så att kommun-
fullmäktige fastställer att tjänstedeklarationerna ska ha gemensam 
layout. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 236 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-26 
• Tjänstedeklaration 

 
– – – –
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Dnr 328/07  040 
 

§ 273 Förslag till ny arbetsprocess för mål- och 
resursplan samt revidering av Regler för 
styrning och uppföljning av mål och resurser 
i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till ny arbetsprocess för partiernas framtagande 

av förslag till mål- och resursplan; 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att beräkna mera exakta kostnads-
ökningar för den nya arbetsprocessen för framtagande av mål- 
och resursplan samt återkomma med förslag på finansiering; 
 

att fastställa revidering av Regler för styrning och uppföljning av 
mål och resurser i Sundsvalls kommun att gälla från den  
1 januari 2008; 
 

att uppdra åt kommunfullmäktiges demokratiberedning att utreda 
om fullmäktigeberedningar skall ingå i arbetsprocessen för fram-
tagande av partiernas förslag till mål- och resursplan. 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att ge finansutskottet i uppdrag att göra en uppföljning av den nya 

arbetsprocessen för framtagande av partiernas förslag till mål- 
och resursplan, inkluderande tidpunkt för kommunfullmäktiges 
beslut av mål- och resursplan, efter arbetet med mål- och resurs-
plan 2009-2011. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen fick i mål- och resursplan 2008-2010 (beslutad av 
kommunfullmäktige 2007-06-18, § 167) i uppdrag att ta fram förslag på 
en ny arbetsprocess för att ta fram partiernas förslag till mål- och 
resursplan (MRP). 
 
Förslaget innebär en helt ny arbetsprocess. Det politiska arbetet startar i 
mars månad med processvisa seminarier för ledamöter i fullmäktige, 
styrelser och nämnder. Därefter fortsätter arbetet inom respektive parti 
med att ta fram partiets MRP-förslag till mitten maj. I detta arbete bi-
stås partierna med sekretariat- och utredningsstöd. 
 
Förslaget innebär, jämfört med nuvarande arbetsprocess, att direktiv 
som fastslås i kommunstyrelsen i februari, nämndernas underlag för de 
kommande tre åren samt budgetberedning utgår. 
 
Den nya arbetsprocessen medför en kostnadsökning som kommun-
styrelsekontoret grovt uppskattar till ca 700 tkr. Samtidigt uppskattas 
att total intern arbetstid inom förvaltningar och bolag minskar med 
minst 500 timmar, motsvarande 200 tkr. 
 
Förslaget föranleder förändringar i Regler för styrning och uppföljning 
av mål och resurser i Sundsvalls kommun. I samband med översynen 
av reglerna har kommunstyrelsekontoret även identifierat ett antal för-
slag till förbättringar eller förtydliganden av avseende andra delar av 
reglerna. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 238 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-25 
• Bilaga 1: PM Beskrivning av förslag till ny arbetsprocess för 

partiernas framtagande av MRP-förslag 
• Bilaga 2: Förslag till reviderade ”Regler för styrning och uppfölj-

ning av mål och resurser i Sundsvalls kommun” 
• Bilaga 3: Nuvarande ”Regler för styrning och uppföljning av mål 

och resurser i Sundsvalls kommun” – Kommunal författnings-
samling 02-28 

 
– – – – 
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Dnr 32/07  040 
 

§ 274 Mål- och resursplan 2008-2010 – Komplette-
ring med indikatorer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet.  

Bakgrund 
Förändringar i kommunallagen (1990:900) genomfördes 2004 och en 
av nyheterna var att kommunerna förutom att ta fram finansiella mål 
också skall ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av be-
tydelse för god ekonomisk hushållning. 
 
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av 
de olika verksamheterna som ryms inom de ekonomiska ramarna d.v.s. 
koppling mellan ekonomi och verksamhet. Lagstiftaren menar också att 
dessa behövs för att främja en resurseffektiv och ändamålsenlig verk-
samhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni att i mål- och resursplanen 2008-
2010 fastställa ett antal processmål. Uppdraget har nu varit att kon-
kretisera dem genom att ge förslag på indikatorer som kopplas till dem. 
Indikatorerna har en långsiktig betydelse då de på ett tydligt sätt ska gå 
att följa över tiden, vilket innebär att de efter fastställande ska ingå 
även i kommande mål- och resursplaner. 
 
Indikatorerna utgör ett viktigt stöd för att bedöma måluppfyllelsen trots 
att de inte ur alla aspekter ger en heltäckande bild. Tillsammans med 
andra beskrivningar, uppföljningar och analyser ger de en god bild av 
hur väl kommunen lyckas med sina uppdrag. 
 
I takt med att utvecklingsarbetet fortgår kommer det att utkristalliseras 
tydliga och mätbara indikatorer. Kommunstyrelsekontoret föreslår att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera med fler indikatorer 
löpande när mätdata finns tillgängligt under 2008. Detta föreslås ske i 
delårsrapporter och årsredovisning, med rapportering och fastställelse 
av nya indikatorer efter hand av kommunfullmäktige. 
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Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 239 
Utredaren ger förslag på revideringar av vissa av de indikatorer som 
kommunstyrelsekontoret lämnat. Om utskottet ställer sig bakom dem 
uppdateras beslutsunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde den 
12 november 2007. 
 
Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) 
lämnar inga synpunkter på andra att-satsen om bland annat att tidigare 
beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska ingå i 
nämndernas 1-åriga mål- och resursplan för 2008, utan hänvisar till de 
ställningstaganden som framlades vid kommunfullmäktiges behandling 
av mål- och resursplanen den 18 juni 2007, § 167, dnr 32/07 040. 
 
Utskottet diskuterar hur indikatorerna arbetats fram och nämndernas 
delaktighet i arbetet. 

Kommunstyrelsen 
Efter inlägg av Magnus Sjödin (m), Anita Bdioui (s), Eva Lohman (m), 
Leif Nilsson (s), Reinhold Hellgren (c), Kim G Ottosson (v) och Lena 
Österlund (s) samt kommentarer av kommundirektören och stads-
juristen beslutar kommunstyrelsen att ajournera sammanträdet. 
 
Ajourneringen varar klockan 16.05-16.15. 
 
När sammanträdet återupptas beslutar kommunstyrelsen att bordlägga 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 239 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29 
• Bilaga 1: Processmål samt förslag till indikatorer, sammanställning 

– daterad 2007-10-29, rev 2007-11-06 
 
– – – – 
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Dnr 512/06  002 
 

§ 275 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, 
postgirokonton och bankgiron år 2007 samt 
för år 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i huvudsak enligt finansutskottets förslag 
 
att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, 

Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Cecilia 
Tunell, Eva Bylund, Pia Westin och Helena Lindholm att för 
resten av år 2007 samt för år 2008 att två i förening verkställa 
utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om 
transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör 
insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgiro-
konton knutna till organisationsnummer 212000-2411 med 
undantag för s.k. klientmedelskonton; 
 

att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, 
Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Cecilia 
Tunell, Eva Bylund, Pia Westin och Helena Lindholm att för 
resten av år 2007 samt för år 2008 att två i förening verkställa 
utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om 
transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör 
insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgiro-
konton på Sundsvalls kommuns donationsstiftelsers checkar och 
postremissväxlar; 
 

att bemyndiga Synnöve Marell-Sundqvist, Karin Mikaelsson, Ann-
Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Maarit Magné och Robert 
Sjöström för resten av år 2007 samt för år 2008 att två i förening 
verkställa utbetalningar för löner och arvoden, den s.k. 
bankfilen, som sänds till kommunens plusgirokonton; 
 

att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 
4 december 2006, § 37; den fullmakten skall således inte vidare 
gälla. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade den 4 december 2006, § 37, beslut om full-
makt gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2007. Ny 
fullmakt skall beslutas för del av år 2007 samt för år 2008. 

Överläggning 
Stadsjuristen förklarar att det i de tre första att-satserna borde stå  
”… för resten av år 2007 …” i stället för ”… för år 2007 …”. 
 
Ordföranden föreslår att det tillägg som stadsjuristen framfört införs i 
de tre första att-satserna i beslutet. Kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 241 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2007-10-24 
 
– – – – 
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Dnr 425/07  251 
 

§ 276 Exploateringskalkyl, delar av Sidsjö 2:1 och 
2:3, Bo Klok hus öster om Södra Bergets 
företagsby 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta  
 
att godkänna upprättad exploateringskalkyl; 

 
att anvisa stadsbyggnadsnämnden 2 385 000 kronor för att genom-

föra exploatering av delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok hus 
öster om Södra Bergets företagsby, i enlighet med föreliggande 
kalkyl; 
 

att täcka anslaget med tomtlikvider; samt 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden försälja del av fastigheterna 
Sidsjö 2:1 och 2:3, för sjuhundra (700) kronor per m2  bruttoarea 
(m2 BTA) till respektive exploatör inom området. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har 2007-09-26 § 261 antagit upprättat förslag 
till exploateringskalkyl för delar av Sidsjö 2:1 och 2:3, Bo Klok hus, 
öster om Södra Bergets företagsby. Kommunstyrelsekontoret föreslår 
att stadsbyggnadsnämnden anvisas 2 385 000 kronor för att genomföra 
exploateringen enligt upprättad kalkyl och att anslaget täcks med tomt-
likvider. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 227 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-03 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-09-26, § 261 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-09-11 med exploaterings-

kalkyl och karta 
 
– – – – 
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Dnr 410/07  007 
 

§ 277 Svar på revisionsrapport – Granskning intern 
kontroll, kultur- och fritid 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottet förslag 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av intern kontroll 
inom kultur- och fritidsnämnden, en uppföljning av tidigare års gransk-
ningar. Kommunstyrelsekontoret skall svara på synpunkter, rekommen-
dationer om förtydligande av tillämpningsanvisningar för intern kon-
troll samt ansvaret för att kontrollera registrerade attestanter i leveran-
törsfakturasystemet. 
 
Vad gäller förtydligande kring otydligheter i tillämpningsanvisningar 
kring organisation samt regler och anvisningar har en gemensam tolk-
ning och överenskommelse diskuterats fram i nätverket för intern 
kontroll. Med anledning av det samt arbetet kring utveckling av MRP 
(Mål och resursplan) har kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning 
medvetet avvaktat med nya regler och anvisningar. Intentionen är att 
förena framtagandet av internkontrollplan i MRP arbetet. 
 
Rutin kring kontroll av attestanter i leverantörsfakturasystemet genom-
fördes i augusti 2007. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-10-30, § 159 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-05 
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-09-17 
• KPMG Bohlins revisionsrapport om ”Intern kontroll inom kultur- 

och fritidsnämnden – uppföljning” 2007-09-10 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 15 
 

 
Dnr 82/07  007 
 

§ 278 Revisionsrapport avseende verifikations-
granskning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
I ett svar på kommunstyrelsens svar på revisionens rapport avseende 
verifikationsgranskning har revisionen uttryckt en önskan att en rutin-
beskrivning för hantering av bokföringsordrar ska beslutas av kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsekontoret håller inte med revisionen om detta 
utan anser att rutinbeskrivningar är en del i tjänstemannaorganisatio-
nens sätt för att skapa effektiva och säkra rutiner inom vissa områden, 
medan den politiska organisationen ska besluta om strategier, mål och 
tilldela resurser till verksamheten för att utföra detta. 

Överläggning 

Ur samordningsutskottets protokoll 2007-10-30, § 160 
På fråga från Lars Persson (fp) enas utskottet om att vid kommun-
styrelsen sammanträde eventuellt förtydliga att detta är en fråga som 
ska hanteras på tjänstemannanivå. 

Kommunstyrelsen 
Pär Hammarberg (fp) tar upp den fråga Lars Persson (fp) initierade i 
samordningsutskottet. 
 
Inlägg görs av Leif Nilsson (s). 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-10-30, § 160 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-02 
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-09-17 
 
– – – –

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 16 
 

 
Dnr 420/05  006 
 

§ 279 Ändring av bolagsspecifika ägardirektiv för 
Mitthem AB i syfte att möjliggöra vissa 
sociala insatser m.m. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i huvudsak enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra verksamhetsdirektiven i de bolagsspecifika ägardirektiven 

för Mitthem AB i enlighet med förslag i bilaga till denna 
skrivelse, dock med den ändringen att den andra punkten i 
ändringsförslaget ges följande innehåll: 
• I samråd med kommunens styrelse och nämnder bedriva eller 

samverka i projekt i bostadsområden som är i behov av stöd 
eller hjälp eller som av annat skäl behöver utvecklas. I ett 
sådant arbete kan – förutom föreningar – även kommunens 
övriga bolag samt Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund 
och Nordiska Kammarorkestern Sundsvall ingå. 

Bakgrund 
Fullmäktige antog den 28 november 2005, § 534, bolagsspecifika 
ägardirektiv för bl.a. Mitthem AB. Direktiven är uppdelade i verksam-
hetsdirektiv respektive ekonomiska direktiv. Genom beslut den 18 juni 
2007, § 167, i samband med att fullmäktige beslutade om Mål- och 
resursplan för 2008 med plan för 2009-2010, uppdrog fullmäktige åt 
kommunstyrelsen att skriva in i ägardirektiven för Mitthem AB att 
bolaget skall ta ett socialt ansvar i de områden bolaget verkar inom. 
 
Den 28 november 2005, § 535, beslutade fullmäktige om ändring av 
Mitthem AB:s bolagsordning. Motsvarande beslut har även fattats av 
Mitthem AB:s årsstämma och bolagsordningen i dess nya lydelse är 
registrerad i näringslivsregistret. Bland annat gjordes ett tillägg till be-
stämmelsen om bolagets verksamhetsföremål på så sätt att det numera 
anges att bolaget bl.a. skall delta i arbetet för att utveckla kommunen 
och dess bostadsmarknad. Tillägget grundades på att bolaget redan 
dessförinnan bedrev sådant arbete och att detta har ansetts vara till nytta 
för både bolaget och kommunen. Något sådant uppdrag för bolaget 
följer dock inte av ägardirektiven varför ett tillägg bör göras till verk-
samhetsdirektiven i denna del. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 17 
 

Överläggning 
João Pinheiro (s) yrkar att ett tillägg görs i den andra punkten i 
ändringsförslaget så att Mitthem AB, förutom att bedriva projekt, även 
har möjlighet att samverka i projekt.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt João Pinheiros yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 243 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29 
• Bilaga: Föreslagen ändring av verksamhetsdirektiven i de bolags-

specifika ägardirektiven för Mitthem AB 
 
 – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 18 
 

 
Dnr 493/07  006 
 

§ 280 Förslag om utvärdering och översyn av 
ägardirektiv för kommunala bolag i 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att ge Stadsbacken AB i uppdrag att, i samråd med dotterbolagen, 

utvärdera de kommunala bolagens generella och bolagsspecifika 
ägardirektiv och lämna förslag på förändringar och utveckling av 
direktiven; 
 

att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att bereda resultatet av 
Stadsbacken AB:s översyn av ägardirektiven inför eventuellt 
beslut i kommunfullmäktige om nya ägardirektiv. 

Bakgrund 
Med anledning av det nya arbetet med mål och resursplanen föreslog 
Anita Bdioui (s) i finansutskottet att en översyn av de kommunala 
bolagens generella och bolagsspecifika ägardirektiv skall göras. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 255 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 19 
 

 
Dnr 436/04  105 
 

§ 281 Bolag för scenkonst i Västernorrland 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i huvudsak enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda ett aktiebolag för scenkonst med föreslagen firma Scen-

konst Västernorrland Aktiebolag; 
 

att godkänna i bilaga redovisat förslag till aktieägaravtal, dock med 
den ändring i punkt 8 andra stycket som kommunstyrelsen 
beslutat om; 
 

att godkänna i bilaga redovisat förslag till bolagsordning; 
 

att Sundsvalls kommun tecknar aktier motsvarande 40 procent av 
bolagets aktiekapital till en köpeskilling av 2 000 000 kr; 
 

att köpeskillingen enligt ovan får täckas genom disposition av 
motsvarande belopp av likvida medel; 
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att i samråd med Landstinget i 
Västernorrlands län ansvara för genomförandet av bolagsbild-
ningen och att därvid vidta de åtgärder och träffa de överens-
kommelser som erfordras; 
 

att i särskilt beslut under rubriken valärende utse två ledamöter till 
bolagets styrelse av vilka den ene även skall vara vice styrelse-
ordförande i bolaget; 
 

att i särskilt beslut under rubriken valärende utse en lekmanna-
revisor med suppleant; 
 

att i övrigt låta ärendeskrivelsen den 26 augusti 2007 gälla som 
underlag för genomförandet av bildandet av Scenkonst Väster-
norrland Aktiebolag och avvecklingen av de befintliga institu-
tioner som skall ingå i bolaget; samt 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 20 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
att bemyndiga kommunjuristerna Arne Mattisson och Johan 

Lindeberg att var för sig efter samråd med Landstinget i Väster-
norrlands län göra de ytterligare mindre ändringar i bolags-
ordningen för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag som kan 
erfordras för bolagets registrering; 

 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att bemyndiga kommunstyrelsekontoret att i samråd med Lands-

tinget i Västernorrlands län ansvara för genomförandet av 
bolagsbildningen. 

Bakgrund 
Hösten 2006 fattade Landstingsfullmäktige i Västernorrland och 
kommunfullmäktige i Sundsvall ett principbeslut om att bilda en 
gemensam organisation för länsinstitutionerna inom musik, teater, dans 
och film.1 Vidare beslutades att den gemensamma verksamheten skulle 
organiseras och bedrivas inom ramen för ett aktiebolag med säte i 
Sundsvall. För att leda det förberedande arbetet bildades en styrgrupp 
med representanter från både landstinget och kommunen. Det löpande 
arbetet har utförts av en förordnad projektledare. Från kommunstyrelse-
kontorets sida har vidare personal från ekonomiavdelningen och jurist-
enheten deltagit. Ekonomiavdelningen har därvid haft samråd med 
ekonomiavdelningen vid landstinget och diskuterat fram gemensamma 
förslag i ekonomiska frågeställningar. Juristenheten har biträtt bl.a. vid 
utformningen av förslag till bolagsordning och aktieägaravtal. Därut-
över har projektledaren konsulterat ett antal sakkunniga, bl.a. före-
trädare för andra bolag med motsvarande verksamhet och ägarbild, 
företrädare för arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst samt 
kommunens revisorer KPMG Bohlins AB. 

Överläggning 
Stadsjuristen redogör för en kompletterande skrivelse från kommun-
styrelsekontoret i vilken det på hemställan från landstinget föreslås en 
ändring av punkt 8, andra stycket, i det föreslagna aktieägaravtalet. 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom den 
ändring som föreslås i kommunstyrelsekontorets kompletterande 
skrivelse.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
                                                 
1 Kommunfullmäktige i Sundsvall den 25 september 2006, § 722, och 
Landstingsfullmäktige i Västernorrlands län den 25 oktober 2006, § 154. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 21 
 

Beslutsunderlag 
• Kompletterande skrivelse från kommunstyrelsekontoret  

2007-11-09 (tilläggslistan) 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 246 
• Arvodeskommitténs förslag 2007-11-09 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-25 
• Bilaga 1: Ärendeskrivelse - Bolag för scenkonst i Västernorrland 
• Bilaga 2: Aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och Lands-

tinget i Västernorrlands län 
• Bilaga 3: Bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 22 
 

 
Dnr 469/07  024 
 

§ 282 Förslag till utökat uppdrag för kommunfull-
mäktiges ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utan eget ställningstagande överlämna arvodeskommitténs 

förslag till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Finansutskottet har diskuterat innehållet och nivån för ordförandeskapet 
i kommunfullmäktige. Diskussionen bygger på ett förslag som 
gruppledarna för (s), (v), (mp), (m), (fp), (kd) och (c) är 
överens om. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 231 
Av diskussionen framgår att utskottet rekommenderar att kommunfull-
mäktiges ordförande ska: 

a) Förbereda, genomföra och efterarbeta kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

b) Fortsätta att vara presidiekonferensens ordförande. 
c) "Representera" kommunen. 
d) Och dessutom vara demokratiberedningens ordförande. 

 
För detta rekommenderar utskottet att kommunfullmäktiges ordförande 
erhåller en ersättning som motsvarar 50 % av en heltid, plus 15 % mot 
dagens ersättningsnivå. Den 15 %-iga ökningen får tas utöver ram. 
 
Utskottet enas om att överlämna ärendet till arvodeskommittén för 
beredning. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i november 
2007. 

Kommunstyrelsen 
Reinhold Hellgren (c) och Anita Bdioui (s) anför att ”det internationella 
arbetet” inte fanns med i det underlag som diskuterades i finans-
utskottet. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 23 
 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från Arvodeskommittén 2007-11-09 (tilläggslistan) 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 231 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 24 
 

 
Dnr 197/07  030 
 

§ 283 Svar på motion (fp) om stärk barnkulturen i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att bifalla motionen; 

 
att förslag på hur barn och unga i Sundsvalls kommun på ett bättre 

sätt ska kunna ta del av kulturverksamheten, samt finansiering 
av dessa förslag, ska ingå i arbetet med Mål- och resursplan för 
2009. 

Bakgrund 
Folkpartiet liberalerna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 
uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och utbildnings-
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden att återkomma med förslag 
på hur barn- och unga i Sundsvall på ett bättre sätt ska kunna ta del av 
kulturverksamheten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2007-09-17 § 97 beslutat tillstyrka att 
fortsatt arbete för att stärka barnkulturen hänförs till huvudprocesserna 
Fritid och kultur och Utbildning, samt att motionen därmed anses be-
svarad. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-08-29 att tillstyrka 
motionen, samt att föreslå att fortsatt arbete hänförs till huvudprocess-
erna Utbildning samt Fritid och kultur. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 247 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10 
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-07-30, rev 2007-08-26 
• Motion från (fp) Folkpartiet liberalerna 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 25 
 

 
Dnr 200/07  030 
 

§ 284 Svar på motion (m) om kulturpeng för barn 
och unga 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Moderata samlingspartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige 
att en kulturpeng årligen avsätts för en årskurs i grundskolan och i 
gymnasieskolan, samt att kultur och fritidsnämnden tillsammans med 
barn- och utbildningsnämnden anger riktlinjer för denna kulturpeng, 
samt planerar för uppföljning och avrapportering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2007-09-19 § 96 beslutat att avstyrka 
motionen om kulturpeng för barn och unga. Ett likalydande beslut har 
2007-08-29 § 77 fattats av barn- och utbildningsnämnden. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordförandena ställer finansutskottets förslag mot Magnus Sjödins 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets 
förslag.  

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Eva Lohman (m) och Sven Bredberg (m) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 248 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-19, § 96 
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-07-23, rev 2007-08-26 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-08-29, § 77 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-07-23 
• Motion från (m) moderaterna 2007-04-18 

 
– – – –

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 26 
 

 
Dnr 293/07  030 
 

§ 285 Svar på motion (sd) om utökat stöd för 
föreningslivet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att kultur- och fritids-

nämnden kommer att utreda föreningsbidragets utformning och 
hantering. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om utökat stöd för föreningslivet 
att budgeten för kommunalt stöd för fritidsföreningarna ska utökas med 
två miljoner kronor under 2008, för att därefter utökas i enlighet med 
kostnadsutvecklingen. 
 
Motionen har beretts av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har 
sedan tidigare uppdragits att utreda utformningen och hanteringen av 
föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 218 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-19, § 94 
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-08-24 
• Motion från Sverigedemokraterna (sd) om utökat stöd för 

föreningslivet, 2007-06-18 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2007-11-12 27 
 

 
Dnr 424/07  030 
 

§ 286 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om att 
skapa fem stora nämnder i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.   

Bakgrund 
Allians för Sundsvall har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en utredning för att se 
över möjligheterna att förändra kommunorganisationen så att den 
stämmer överens med tankegångarna i processtänkandet samt att redo-
visningen av utredningen ska presenteras för kommunfullmäktige 
senast våren 2009. 
 
Kommunstyrelsekontoret anser att det är lämpligt att genomföra en 
utredning av kommunorganisationen mot bakgrund av det förändrings-
arbete kring bl.a. processorientering som pågått sedan 2005. 
 
Utredningen bör genomföras förutsättningslöst, varför ett lämpligt 
första steg är att pröva nuvarande processindelning. Den består av fem 
huvudprocesser samt lednings- och stödprocesser. Huvudprocesserna är 
Utbildning, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad, Fritid och kultur samt 
Arbete och tillväxt. Utifrån en fastställd processindelning kan därefter 
nuvarande kommunorganisation prövas, och alternativa förslag på 
kommunorganisation tas fram. Därefter kan beslut tas om genom-
förande av eventuella förändringar. Kommunstyrelsekontoret anser 
dock att det finns flera politiska ställningstaganden att göra inför en 
eventuell utredning. Därför föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att ta fram förslag till direktiv för utredningen, där bl.a. syfte och 
tidplan inkluderas. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 221 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
men betonar att frågan om hur utredningen ska finansieras måste 
hanteras. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Anita Bdioui (s) framför att socialdemokraterna återkommer med sina 
ställningstaganden till kommunstyrelsens sammanträde, men hon in-
stämmer i att finansieringsfrågan måste hanteras. 
 
Utifrån detta enas utskottet om att uppdra till kommunstyrelsekontoret 
att till kommunstyrelsens sammanträde lämna förslag på hur utredning-
en kan finansieras, i övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 
 
Martin Johansson (s) framför att förvaltningscheferna för barn och ut-
bildning, FAVI, socialtjänsten och Kultur & Fritid har föreslagit att 
kommunen även bör ha en process som avser åldersgruppen 0 till 20 år. 

Kommunstyrelsen 
Peder Björk (s) yrkar avslag på motionen och hänvisar till majoritetens 
skriftliga svar på motionen. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.  

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Eva Lohman (m) och Sven Bredberg (m), Mats 
Mehlin (c), Pär Hammarberg (fp), Reinhold Hellgren (c) och Hans 
Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 
framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Majoritetens svar på motion från oppositionen om kommunens 

organisation (utdelades vid sammanträdet) 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-08 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 221 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-15 
• Motion från moderaterna (m), folkpartiet (fp), centern (c) och krist-

demokraterna (kd) om att skapa fem stora nämnder i Sundsvall, 
2007-10-02 

 
– – – – 
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Dnr 399/07  003 
 

§ 287 Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att med av kommunstyrelsekontoret föreslagen justering fastställa 

av kommunala pensionärsrådet föreslagna ändringar i dess 
gällande reglemente. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt den 17 november 1975 att inrätta ett 
kommunalt pensionärsråd. Verksamheten skulle organisatoriskt vara 
knutet till socialnämnden och bedrivas i enlighet med vissa särskilt 
angivna riktlinjer. 
 
Genom beslut av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, § 79, 
fastställdes reglemente för kommunala pensionärsrådet. Enligt 
reglementet är rådet ett organ för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisa-
tioner i Sundsvalls kommun. 
 
Rådet har inte ställning som kommunal nämnd, men skall ändock 
utgöra en viktig kanal för kommunikation mellan kommunen och 
pensionärsorganisationerna. Rådet är sammansatt av representanter för 
kommunen och pensionärsorganisationerna. 
 
Kommunala pensionärsrådet beslöt 2007-04-12 att genomföra ett par 
smärre justeringar i reglementet. Dessa bestod i dels att samråd skall 
ske i god tid före beslut och dels att ledamöter valda av kommunen 
utses för en tid av fyra år. 
 
Socialnämnden beslöt den 29 augusti 2007, § 130, att godkänna 
ändringarna i kommunala pensionärsrådets reglemente samt att 
överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 244 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10 
• Socialnämndens protokoll 2007-08-29, § 130 
• Socialtjänstens skrivelse 2007-04-24 med reglemente för Kommu-

nala Pensionärsrådet i Sundsvalls kommun, daterad 2007-04-07 
 
– – – – 
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Dnr 166/07  401 
 

§ 288 Revidering av allmänna lokala ordnings-
föreskrifter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera nu gällande §§ 14 och 18 i ”Allmänna lokala före-

skrifter för Sundsvalls kommun” i enlighet med av kommun-
styrelsekontoret lämnat förslag; samt 
 

att beslutet ska följas upp och utvärderas efter ett år. 

Bakgrund 
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter meddelades genom beslut av 
kommunfullmäktige den 20 november 1995, § 187. 
 
Nackstagruppen i Sundsvalls kommun, lokalt brottsförebyggande råd, 
har lämnat förslag om att även stadsdelen Nacksta ska omfattas av 
Sundsvalls kommuns lokala ordningsföreskrifter om förbud mot 
alkoholförtäring och kopplingstvång av hundar. 
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsekontoret och stadsbyggnads-
kontoret. Kontoren föreslår i skrivelse daterad den 27 juli 2007 följande 
lydelse av § 14. Spritdrycker, vin och starköl får inte, annat än i sam-
band med tillåten utskänkning därav, förtäras inom de områden som 
angetts i bilaga 3, A-F. De angivna områdena begränsas på följande 
sätt: 
Centrala Sundsvall: Väg E 4 (jämte Finnkajen), Stora Hamnkajen, 
Hamnplan, Hamnträdgården och den planerade småbåtshamnen – 
Kolvägen fram mot Centralstationen-Parkgatan-Bergsgatan-Sidsjö-
bäcken-Selångersån (jämte parkområde vid Västermalms skola)-
Universitetsallén-området kring Folkets Park och Tonhallen-området 
vid kommunalhuset och Tivoliparken upp till Tivolivägen. Stadsdelen 
Nacksta: Den yttre gränsen av Axvägen, Nackstavägen och Sallyhills-
vägen-Sidsjöbäcken-Bergsgatan. Skönsbergs centrum: Väg E 4-
Skönsbergsvägen. 
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Kvissleby centrum: Väg E 4-Ljungan. Matfors centrum: Ljungan-
Egnahemsvägen samt en linje som utgör förlängning av denna väg mot 
Rännövägen-Rännövägen samt en linje som utgör förlängning av denna 
väg österut mot Ljungan. 
Vi centrum på Alnö: Brovägen-Ekvägen-Prylvägen-Fyrvägen och en 
linje som utgör förlängning av denna väg söderut mot Relingsvägen-
Relingsvägen och en linje från denna väg österut mot Räbbmogatan-
Räbbmogatan-Färjevägen-Pråmkvägen-Brovägen. 
 
Lydelse av § 18 
Hundar skall hållas kopplade inom de anläggningar som anges i bilaga 
1 och inom de områden som upptas i bilaga 3 A-F. Hundar skall även 
hållas kopplade vid vistelse på begravningsplatser. 

Överläggning 
Hans Brynielsson (kd) yrkar återremiss med motiveringen att 
gränsdragningar i andra stadsdelar bör studeras.  
 
Leif Nilsson (s) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag och att 
ärendet skall avgöras i dag.  
 
Lena Österlund (s) föreslår att ärendet inför behandlingen i kommun-
fullmäktige kompletteras med kartor för övriga områden som behandlas 
i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
 
Inlägg görs av Eva Lohman (m) och kommentar lämnas av 
stadsjuristen. 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller 
avgöras i dag. Hon finner att ärendet skall avgöras i dag. Kommun-
styrelsen beslutar därefter att bifalla samordningsutskottets förslag.  
 
Det noteras till protokollett att ärendet bör kompletteras med samtliga 
kartbilagor som hör till ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-10-30, § 161 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-07-27 med karta 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-09-26, § 243 
• Nackstagruppens skrivelse 2007-03-14 
 
– – – – 
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Dnr 464/06  344 
 

§ 289 Ledningsservitut för dagvattenledning från 
Korstaverket 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att träffa avtal med Korstaverkets Förvaltning AB, org. nr 556503-

2173, i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat förslag till 
servitutsavtal. 

Bakgrund 
Korstaverkets Förvaltning AB är ägare av fastigheten Sundsvall Korsta 
8:10. På denna fastighet bedriver Sundsvall Energi AB (SEAB) verk-
samhet med en fjärrvärmeanläggning. 
 
Sundsvalls kommun är ägare av fastigheten Sundsvall Korsta 8:1. 
Genom särskilt nyttjanderätts- och samarbetsavtal har kommunen till 
Sundsvall Hamn AB upplåtit nyttjanderätt för bedrivande av hamn-
verksamhet. 
 
Korstaverkets Förvaltning AB och SEAB har begärt att servitutsrätt 
upplåtes inom kommunen tillhörig mark för anläggandet av en dag-
vattenledning från Korstaverket samt en oljeavskiljare. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 230 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-17 
• Servitutsavtal med karta 
 
– – – – 
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Dnr 275/07  133 
 

§ 290 Mottagande av ensamkommande flykting-
barn 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att socialnämnden är huvudansvarig nämnd för mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn och ansvarar för samordning av 
kommunens insatser; samt 
 

att uppdra åt socialnämnden att till finansutskottets sammanträde 
den 4 december 2007 redovisa förslagsmodeller för kommande 
avtal med Migrationsverket. 

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 23 maj 2007 att ställa sig positiv till ett 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn (nio platser) varefter 
kommunstyrelsen den 18 juni 2007 beslutade att ställa sig bakom 
socialnämndens beslut. Kommunstyrelsen har ingått avtal med Migra-
tionsverket. Barnen ifråga kommer genom avtalen att ha Sundsvalls 
kommun som vistelsekommun och socialtjänsten får därigenom 
ansvaret för barnens boende och att barnen får det stöd och den hjälp 
som de kan behöva. Övriga inblandade nämnder - barn- och utbild-
ningsnämnden, överförmyndarnämnden och nämnden för arbets-
marknad vuxenutbildning och integration - har på motsvarande sätt det 
ansvar som följer av de författningar som gäller för dem. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 219 
Utskottet frågar om den ekonomiska fördelningen mellan social-
nämnden och överförmyndarnämnden, när verksamheten kan komma 
igång, samt vad Migrationsverket anser om att verksamheten kommer 
igång efter angivet datum. Frågorna besvaras av områdeschefen. 
 
Diskussioner förs om att kommunens förvaltningar bör samverka för att 
finna bra lösningar för de barn som få uppehållstillstånd, samt att redan 
nu ta fram olika förslagsmodeller för hur kommande avtal med Migra-
tionsverket kan utformas. Utifrån diskussionen enas utskottet om att 
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uppdra till socialnämnden att återkomma till finansutskottets samman-
träde den 4 december med förslagsmodeller för kommande avtal med 
Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 219 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-18, § 213 
 
– – – – 
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Dnr 489/07  179 
 

§ 291 Sundsvalls kommuns handlingsprogram för 
skydd mot olyckor för perioden 2008-2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering utifrån länsstyrelsens 

yttrande och för svar på ställd fråga om RCO (Regionalt 
Centrum för lärande från olyckor). 

Bakgrund 
Kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor skall fast-
ställas av fullmäktige för varje mandatperiod. Förslag till nytt 
program har därför utarbetats för den kommande fyraårsperioden. 
 
Programmet är anpassat efter riktlinjerna i Ägarnas uppdrag till Sunds-
vall - Timrå räddningstjänstförbund. Även erfarenheter som fram-
kommit under innevarande programperiod ligger till grund för de för-
ändringar som föreslås i det nya programmet. 
 
Sammanfattningsvis innehåller handlingsprogrammet följande 
förändringar gentemot nuvarande: 
 

• En kraftigare markering om samordning med folkhälsopro-
grammet. 

• Att kommunen skall verka för att tillskapa ett forum för kris- 
och olyckshantering med deltagande från andra samhällsaktörer. 

• Räddningstjänsten skall inrikta sina ansträngningar på att ta 
fram bra underlag för beslut om inriktningar och åtgärder, 
kommunicera detta underlag till olika samhällsaktörer samt att 
genom indikatorer följa upp effekterna av åtgärderna. 

 
Åtgärdsarbetet skall fokuseras kring olyckstyperna fallolyckor, 
drunkning, trafikolyckor och suicid. Åtgärder för att förebygga bränder 
är överfört till och beskrivs i räddningstjänstförbundets handlings-
program. 

Överläggning 
Stadsjuristen informerar om länsstyrelsens yttrande. 
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Lena Österlund (s) frågar varför kommunen skall verka för ett RCO 
(Regionalt Centrum för lärande från olyckor) med länsstyrelsen som 
samordnande myndighet i stället för att vända sig till Räddningsskolan i 
Sandö. 

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens yttrande 2007-11-12, e-postversion (utdelades vid 

sammanträdets) 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 245 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-31 
• Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor för 

perioden 2008-01-01—2011-12-31 
 
– – – – 
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Dnr 490/07  006 
 

§ 292 Sammanträdesschema 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  fastställa sina sammanträdesdagar för 2008. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt kommunstyrelsekontoret 
förslag  
 
att fastställa sina sammanträdesdagar för 2008; 

 
att fastställa finansutskottets sammanträdesdagar för 2008; samt 

 
att fastställa samordningsutskottets sammanträdesdagar för 2008. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram sammanträdesschema för 2008. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 252 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-26, rev 2007-11-07 
 
– – – – 
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Dnr 438/07  045 
 

§ 293 Redovisning av stängning av återvinnings-
centralen i Järkvissle 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  

Bakgrund 
Finansutskottet behandlade den 23 oktober 2007, § 229, ett ärende om 
miljöstationer vid förskolor, skolor, boenden m.m. – kommunstyrelsens 
investeringsmedel. Utskottet diskuterade då även stängningen av 
återvinningscentralen i Järkvissle och enades om att en redovisning om 
detta skall lämnas på kommunstyrelsens sammanträde. 

Överläggning 
Peder Björk (s) redogör för de diskussioner som förs med IL Recycling 
AB och förklarar att en lösning kan vara att använda en ny form av 
kärl.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-10-23, § 229 
 
– – – – 
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Dnr 494/07  027 
 

§ 294 Engelskutbildning för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa att från Sundsvalls kommun skall nämndsordföranden, 

kommunstyrelseordföranden, kommunfullmäktigeordföranden 
samt oppositionsråd och en ersättare för oppositionsrådet gå på 
den engelskutbildning som Sveriges Kommuner och Landsting 
arrangerar.  

Bakgrund 
Anita Bdioui (s) informerade vid finansutskottets sammanträde den 6 
november 2007 om att Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar 
en engelskutbildning för förtroendevalda. 
 
Utbildningen hålls den 30-31 januari 2008 med möjlighet till en tredje 
dag. Kostanden för tre dagar är 3 500 kronor per deltagare. 
 
Målgruppen är nämndsordföranden, kommunstyrelseordföranden, 
kommunfullmäktigeordföranden och oppositionsråd. 

Överläggning 
Anita Bdioui (s) yrkar att målgruppen, dvs. nämndsordföranden, 
kommunstyrelseordföranden, kommunfullmäktigeordföranden och 
oppositionsråd, skall bjudas in samt även en ersättare för 
oppositionsrådet. 
 
Reinhold Hellgren (c) yrkar att även gruppledarna skall bjudas in. 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Anita Bdiouis yrkande.  
 
Anmälan skall ske till Maria Magnusson. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 250 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 295 Arenor för idrott och kultur – två 
samverkansavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och 

Norrvidden Fastigheter AB, org.nr 556626-0161, om fortsatt 
utredning för en idrotts- och musikarena; 
 

att godkänna samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och 
Steen & Ström Sverige AB, org.nr 556388-2827, om fortsatt 
utredning för ett teater-/kulturhus m.m.; och 
 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att skriva under de två 
samverkansavtalen samt att i samråd med stadsbyggnadsdirek-
tören göra smärre justeringar i avtalstexterna;  
 

att utse kommundirektören Peter Gavelin, kultur- och fritidsdirek-
tören Ulla Näsman, stadsbyggnadsdirektören Stefan Söderlund 
och fastighetsdirektören Christer Ersson till att företräda 
kommunen i styrgruppen för fortsatt utredning om ett teater-
/kulturhus; samt  
 

att finansutskottet vid sina sammanträden har en stående punkt om 
rapport från styrgruppen.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige behandlade den 29 oktober 2007, § 220, ärendet 
Arenor för idrott och kultur – slutrapport oktober 2007 och beslutade 
då bl.a. följande: 
 
… 
 
att arbetet med en idrotts- och musikarena vid Sporthallen skall fort-
sätta. 

 
• Kommunstyrelsen ges uppdraget att – med syftet att minska 

kommunens kostnader i projektet – teckna samverkansavtal 
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för fortsatt utredning tillsammans med externa intressenter 
för en idrotts- och musikarena. 
… 
 

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

 
• Kommunstyrelsen ges uppdraget att – med syftet att minska 

kommunens kostnader i projektet – teckna samverkansavtal 
för fortsatt utredning tillsammans med externa intressenter 
för ett teater-/kulturhus. 

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

genomförande av arkitekttävling för teater-/kulturhus. 
… 
 

att kommunstyrelsen bemyndigas besluta om finansieringen av ut-
redningsfasen för båda projekten. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 253 
Ordföranden informerar om att redaktionella ändringar ska göras i 
avtalet. Beslutsunderlaget kommer därför uppdateras till kommun-
styrelsens sammanträde den 12 november 2007. 
 
Lars Persson (fp) yrkar avslag på kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut. 
 
Enligt avtalet ska det finnas en styrgrupp. Kommundirektören in-
formerar om att det finns en grupp som arbetar med frågan. I gruppen 
ingår idag direktören för kultur & fritid, fastighetsdirektören, stads-
byggnadsdirektören, kommundirektören och utvecklingsdirektören för 
Steen & Ström Sverige AB. Men han lyfter fram att de som ska före-
träda Sundsvalls kommun i styrgruppen formellt bör utses. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut kontra Lars Perssons 
avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Därefter enas utskottet om att vid kommunstyrelsens sammanträde den 
12 november utse vilka som ska företräda kommunen i styrgruppen. 
Fram till dess har nuvarande grupp mandat att arbeta med frågan. 
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Utskottet enas också om att stadsbyggnadsdirektören ska närvara på 
kommunstyrelsens sammanträde under ärendets behandling och särskilt 
föredra bolagets ekonomi. 

Kommunstyrelsen 
Information 
Informationen inleds med företrädare från Steen & Ström Sverige AB 
närvarande. 
 
Wilner Andersson informerar om de nio köpcentrum i Sverige som 
Steen & Ström Sverige AB har utvecklat och där bolaget nu är 
involverat i renoveringar eller kompletteringar i fyra av dessa. 
 
Hans Cagner berättar om de projekt på nya köpcentrum som Steen & 
Ström Sverige AB är engagerat i och nämner då Borås, Malmö, 
Mölndal, Växjö och Kristianstad. 
 
Wilner Andersson återkommer och redogör för koncernen Steen & 
Ström vad avser organisation, strategi och ekonomi. I Sverige finns 
holdingbolaget Steen & Ström Holding AB och bl.a. Steen & Ström 
Sverige AB. Koncernen har ett stort eget kapital och en vinst på 1 
miljard kronor. Koncernen har inga problem med ekonomin som gjorts 
gällande i tidningsartiklar. 
 
Hans Cagner besvarar en fråga från Reinhold Hellgren (c) om projektet 
i Mölndal. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Informationen fortsätter med företrädare för Norrvidden Fastigheter AB 
närvarande. 
 
Hans Axelsson presenterar Norrvidden Fastigheter AB och berättar 
sedan om den planering som bolaget tillsammans med kommunen fört 
diskussioner om för utveckling av den så kallade Bernerska tomten. 
Han redogör även för hur bolaget ser på det kommande arbetet enligt 
det föreslagna samverkansavtalet. 
 
Habib Effati ( ) frågar om bolagets tidigare erfarenheter av liknande 
projekt, Lars Hillerström (mp) om storleken på det aktuella 
markområdet och Reinhold Hellgren (c) om Campusutredningen från 
1999.  
 
Hans Axelsson besvarar frågorna. 
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Ordföranden tackar för informationen. 
 
Denna del av ärendet pågick klockan 14.00-14.55. 
 
Beslut 
Reinhold Hellgren (c) frågar om arkitekttävlingen och om statusen för 
Campusutredningen. 
 
Lars Hillerström (mp) frågar om hur valet av Steen & Ström Sverige 
AB har skett. 
 
Stadsbyggnadsdirektören besvarar frågorna. 
 
Anita Bdioui (s) föreslår att kommunen i styrgruppen för fortsatt 
utredning om ett teater-/kulturhus skall företrädas av kommun-
direktören Peter Gavelin, kultur- och fritidsdirektören Ulla Näsman, 
stadsbyggnadsdirektören Stefan Söderlund och fastighetsdirektören 
Christer Ersson.  
 
Kommunstyrelsen enas om att styrgruppens återkoppling till 
finansutskottet skall ske på så sätt att utskottet vid sina sammanträden 
alltid har en stående punkt om rapport från styrgruppen.  
 
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till finansutskottets förslag och 
kompletterande förslag vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Reinhold Hellgrens yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-11-06, § 253 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-01 
• Förslag på samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Norr-

vidden Fastigheter AB 
• Förslag på samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Steen 

& Ström Sverige AB (rev. efter finansutskottet) jämte bilaga 1 och 
2 – kartor 

 
– – – – 
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Dnr 9/07  002 
 

§ 296 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 23 oktober 2007; samt 
 
Samordningsutskottet den 16 och 30 oktober 2007. 

 
– – – – 
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§ 297 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut som fattats den 22 oktober 

samt den 6 och 7 november 2007: 

• Rättspsykiatriska regionkliniken, Mejselvägen 29, Sundsvall 
(Dnr 431/07  308) 

• ICA Maxi Stormarknad, Antennvägen 11, Sundsbruk 
(Dnr 454/07  308) 

• Statoil Granlo, Vikingavägen 2, Sundsvall 
(Dnr 484/07  308) 

• Media Markt Sundsvall TV Hifi Elektro AB, Gesällvägen 20, 
Sundsvall 
(Dnr 485/07  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 446/07  002 
 

§ 298 Delegationsbeslut – begäran om utlämnande 
av allmän handling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga beslut den 11 oktober 2007 som fattats 

av kommunjuristen. 
 
– – – – 
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Dnr 6/07  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
• Protokoll den 26 september 2007, § 87 om ”Revisionsrapport 

avseende granskning av överlämnandet mellan grund- och 
gymnasiesärskolan avseende barn med särskilda behov” 
(Ks dnr 304/07  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 07:50  Ändring av besvärsordning för AGS-KL och TFA-

KL 
• Cirkulär 07:51  Budgetförutsättningar för åren 2008—2010 

KOMMUNREVISIONEN 
• Beträffande kommunstyrelsens svar angående trafiksäkerhet vid 

skolskjutsning 
(Ks dnr 179/07  007) 

• Revisionsrapport – Granskning av verksamheten för bostadssociala 
insatser (Ks dnr 472/07  007) 

REGION GÄVLEBORG OCH KOMMUNFÖRBUNDET 
VÄSTERNORRLAND 

• Inbjudan till kursen ”Aktuellt om kommuners och landstingens 
ekonomi – november 2007” den 22 november 2007 i Sundsvall 

• Inbjudan till kursen ”Offentlighet och sekretess för dig som arbetar 
i växel och reception” den 11 januari 2008 i Hudiksvall 

• Inbjudan till grundkursen ”Arkiv i praktiken” den 15 januari 2008 i 
Hudiksvall 
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KOMMUNAKUTEN AB 
• Inbjudan till seminariet ”Juridik för kommunägda företag” den 11-

12 december 2007 i Sigtuna 
• Inbjudan till kursen ”Kommunal juridik för tjänstemän och 

förtroendevalda” den 
o den 22 januari 2008 i Stockholm eller 
o den 2 april 2008 i Stockholm 

FOLKETS PARLAMENT 
• Folkets Parlament (www.folketsparlament.se) är en seriös och 

oberoende mötesplats på Internet med syfte att vitalisera och förnya 
den politiska debatten 

 
– – – – 
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