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Sammanträdesdatum 
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Tid Kl. 14.45 – 14. 50 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Peder Björk (S) ordförande  
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Anita Bdioui (S)  
 Martin Johansson (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
 Ingrid Möller (MP)   
 Magnus Sjödin (M)   
 Erland Solander (M) ersättare för Andreas Nelvig (M)  
 Eva Lohman (M)   
 Habib Effati (M)   
 Lars Persson (FP)   
 Reinhold Hellgren (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
    
Ersättare Bodil Hansson (S)   
 Christina Nordenö (S)   
 Lena Sjöberg (S)   
 Annicka Burman (V)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Lars Hillerström (MP)   
 Per Magnus Forsberg (M)   
 Mats Mehlin (C)   
 Lars Holmgren (KD)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Eric Carlsson controller  
 Johan Forssell kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  

 
 

Protokollet omfattar §§ 745–748, omedelbar justering. Paragraferna 
736–744 samt 749–771, som behandlades vid samma mötestillfälle, 
återfinns i separat protokoll. 
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Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Eva Lohman 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2009-09-14 2009-09-14 2009-09-15 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2009-10-09  Johan Forssell 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Lohman med 
Habib Effati som ersättare. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 454/08  007 
 

§ 745 Revisionsrapport, verifikationsgranskning – 
resor, utbildning och konferens inom 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till kommunens revisorer lämna synpunkter på rapporten 

”Verifikationsgranskning – resor, utbildning och konferens inom 
kommunstyrelsen” enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

Bakgrund 
Revisionen har genomfört verifikationsgranskning för kostnadsslagen 
personalutbildning, personalrepresentation och resor inom kommun-
styrelsens förvaltning. Revisionen har begärt att få kommunstyrelsens 
synpunkter på slutsatserna i rapporten. Kommunstyrelsekontoret anser inte 
att det behövs ytterligare regler utöver nu gällande men att de punkter som 
revisorerna tar upp i sin rapport bör påpekas för alla attestanter inom 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Justering 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-08-25 § 639 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-06-23 
• Revisionsrapport ”Verifikationsgranskning – resor, utbildning och 

konferens inom kommunstyrelsen” 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 221/09  007 
 

§ 746 Revisionsrapport – Granskning av bokslut 
och årsredovisning 2008-12-31 

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

anförs i koncernstaben skrivelse. 

Bakgrund 
Revisionen har granskat kommunens bokslut per 2008-12-31 och har 
hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende 
rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns 
redovisade i rapportens sammanfattning. 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-09-08 § 652 
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-20 
• Revisionsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning 

2008-12-31, daterad 2009-03-18 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 222/09  007 
 

§ 747 Revisionsrapport – God ekonomisk 
hushållning ur ett finansiellt perspektiv 

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

anförs i koncernstaben skrivelse. 

Bakgrund 
Revisionen har granskat om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning ur ett finansiellt perspektiv och har hemställt om att 
kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende rapporten. Svaret ska 
avse rapportens samtliga slutsatser som finns redovisade i rapportens 
sammanfattning. 

Justering 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-09-08 § 653 
• Koncernstabens skrivelse 2009-08-20 
• Revisionsrapport – God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 

perspektiv, daterad 2009-03-18 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 137/09  007 
 

§ 748 Revisionsrapport – Chefsförsörjningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till kommunens revisorer lämna synpunkter på rapporten 

”Chefsförsörjningen” enligt koncernstabens förslag 2009-09-01. 

Bakgrund 
Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av chefsför-
sörjningen. Revisionen begär nu att kommunstyrelsen lämnar 
synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapportens 
sammanfattning. 
 
Enligt koncernstabens uppfattning innebär det pågående arbetet med att 
utveckla ledning och styrning i kommunkoncernen att de synpunkter 
som framförs i revisionsrapporten till en del redan har beaktats, övriga 
kommer att beaktas i den fortsatta processen. 

Justering 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2009-09-08 § 654 
• Koncernstabens skrivelse 2009-09-01 
• Revisionsrapport – Chefsförsörjningen daterad 2009-02-09 
 
– – – – 
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