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Kl. 14.00 – 16.30 Tid 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande s Ewa Back  ordförande 
 s Christer Berglund  vice ordförande 
 s Lars-Erik Nyberg tjänstgörande ersättare  
 s Leif Nilsson   
 s Lena Österlund   
 s K Lennart Andersson  tjänstgörande ersättare  
 m Magnus Sjödin   
 m Per Wahlberg   
 fp Arne Engholm  tjänstgörande ersättare  
 fp Annelie Luthman  t.o.m. § 135 
 c Mats Mehlin tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 136 
 v Habib Effati   
 v Kim G Ottosson   
 c Reinhold Hellgren   
 kd Hans Brynielsson   
 mp Lars Hillerström   
    
Ersättare s Bodil Hansson  t.o.m. § 138 
 s João Pinheiro   
 s Agneta Eng   
 mp Ingrid Möller   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Ulf Hederberg VD Sundsvallsmässan AB, § 119 
 Lars-Jerker Molin ordförande Sundsvallsmässan AB, § 119 
 Åke Norberg  VD Sundsvall Arena AB, § 119 
 Torbjörn Lindgren planerare §§ 136-140 
 Karolina Norlin planerare §§ 136-142 
 Claes Rogander arkitekt §§ 136-142 
 Susanne Klockar planchef §§ 136-142 
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Protokollet omfattar §§ 119–154 
 
Justeras 
 
 
 
Ewa Back   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Magnus Sjödin 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla 2006-06-08 betygar  
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Magnus 
Sjödin med Per Wahlberg som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr  1/06  105 
 

§ 119 Presentation av Sundsvallsmässan AB och 
Sundsvall Arena AB (Gärdehov Förvaltnings 
AB) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Under år 2006 kommer några av de kommunala bolagen att bjudas in 
till kommunstyrelsen. De som inbjuds att presentera bolaget och dess 
verksamhet är verkställande direktören och ordföranden i styrelsen. Till 
dagens sammanträde har därför Sundsvallsmässan AB och Sundsvall 
Arena AB (Gärdehov Förvaltnings AB) bjudits in. 

Överläggning 
Ulf Hederberg, verkställande direktör i Sundsvallsmässan AB, inleder 
genom att berätta om Sundsvalls mässhistoria som sträcker sig över 
100 år och inrymmer bl.a. 1880 års industri- och konstutställning och 
1920 års Norrlandsmässa. Han berättar vidare att bolaget i dag har sju 
delägare och att det inte är aktuellt med någon förändring av ägar-
bilden. Han uppger att bolagets målsättning är att verka för att 
Sundsvall utvecklas till en betydelsefull mötesplats för affärskontakter i 
Mellannorrland och att mässor givetvis är en sådan mötesplats.   
 
Lars-Jerker Molin, ordförande i Sundsvallsmässan AB, berättar bl.a. 
om styrelsens arbete. 
 
Ledamöterna frågar om bolagets framtida utveckling, om det finns 
mässentreprenörer och vad som är en rimlig nivå för bolagets 
verksamhet. 
 
Frågorna besvaras av Ulf Hederberg, Lars-Jerker Molin samt även av 
Åke Norberg, verkställande direktör för Sundsvall Arena AB. 
 
Åke Norberg, verkställande direktör i Sundsvall Arena AB, redovisar 
därefter för verksamheten inom Sundsvall Arena AB. Han redogör 
inledningsvis för vad som i bolagsordningen anges vara bolagets 
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verksamhet och vad som är syftet med bolaget. Han fortsätter med att 
redogöra för hur bolaget har arbetat med de krav som uppställts för 
bolagets verksamhet och ekonomi i dokumentet Bolagsspecifika 
ägardirektiv i helägda bolag. Han förklarar vidare att bolagets styrelse 
den 20 juni 2006 skall diskutera framtidsfrågor för bolaget och då även 
det krav i Mål- och resursplan 2007-2009 som anger att bolaget skall 
visa hur behovet av resurstillskott kan minskas till 12 mkr under 
planeringsperioden. 
 
Ledamöterna ställer frågor om bolagets köp av Squash Hallen och om 
en sporthall för studenterna. 
 
Åke Norberg besvarar frågorna.  
 
Ordföranden tackar Ulf Hederberg, Lars Jerker Molin och Åke Norberg 
och förklarar informationen för avslutad. 

Underlag för informationen 
• Punktlista från de generella ägardirektiven 
• Utdrag ur Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag i den del 

som avser Sundsvall Arena AB (Gärdehov Förvaltnings AB) 
 
– – – –  
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§ 120 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
• Träff med ledningen för Skandia 

 
• Personalen i Sundsvalls kommun 

 
Några glimtar ur personalbokslutet som just färdigställts och som 
delas ut till ledamöterna 

 
• Gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna i Sundsvall, 

Timrå, Nordanstig och Ånge 
 
Kommunstyrelsekontoret kommer att få ett uppdrag att skriva ett 
ärende med förslag om en gemensam nämnd. 

 
• Konferensen Offentliga Rummet 2006 den 29 maj – 1 juni i 

Sundsvall 
 
Föräldramötet – ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Sundsvalls 
kommun, Åkroken och Steria – har som ett av fyra bidrag från hela 
landet nominerats till Guldlänken 2006, en tävling som belönar den 
bästa e-tjänsten i offentlig sektor för medborgare och företag. 
Föräldramötet har nominerats därför att tjänsten underlättar och 
förbättrar kommunikationen mellan föräldrar och skolan. Det är en 
plats för information och kommunikation mellan skola och förälder. 
Priset gick till Skatteverket som fick Guldlänken för sin tjänst för 
deklaration på nätet.

 
• Säkerheten i kommunhuset 
 
– – – –  
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Dnr 133/06 821 samt 68/05 822 
 

§ 121 Hamnarena för idrott och kultur – rapport 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde lämnar Christer Berglund, ordförande i 
programgruppen för hamnarenan, information om de senaste 
aktiviteterna i programgruppen, bl.a. från den första träffen den 28 april 
2006. Han betonar att mycket av arbetet hittills präglas av diskussioner 
om ”innehåll” och inte om fysisk gestaltning eller finansiering och att 
en utgångspunkt för diskussionen om hamnarenan är skapa något med 
”liv dygnet runt och året runt”.  
 
Programgruppens nästa träff är den 7 juni 2006 och programarbetet 
med hamnarenan redovisas under egen flik på hemsidan sundsvall.se. 
 
– – – – 
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Dnr 283/06  042 
 

§ 122 Delårsrapport per den 30 april 2006 med 
helårsprognos - kommunstyrelsekontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna delårsrapport 1/2006. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat delårsrapport 1 per den 30 
april 2006 med helårsprognos för 2006. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 106 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
 
– – – – 
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Dnr 286/06  042 

§ 123 Delårsrapport per den 30 april 2006 med 
helårsprognos – kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kommungemensamma 
verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att godkänna delårsrapport 1/2006 för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och kommungemensamma verksamheter. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport per 30 april 
2006 med helårsprognos för 2006 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kommungemensamma verksamheter. 
 
För 2006 prognostiseras ett resultat på +7,4 mkr. Avvikelsen består av 
ökade intäkter på 12,6 mkr, i huvudsak fördelade på återbetald 
parkeringsmoms på 6,8 mkr och ökade hamnintäkter på 4,4 mkr samt 
inom övriga verksamheter med ökade kostnader på 5,2 mkr. 
 
Ianspråktagande av tidigare års överskott beräknas uppgå till ca 4 mkr. 
Den största förbrukningen sker inom totalförsvarsplaneringen med 1,35 
mkr, personalavdelningens mångfaldsprojekt med 1 mkr samt inom 
hamnverksamhetens saneringsåtgärder med 0,8 mkr. 

Överläggning 
Finansutskottet enades den 23 maj 2006 om att skrivningen om 
hamnverksamheten skulle förtydligas inför ärendets behandling i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets PM 2006-06-01 med efterfrågat 

förtydligande (tilläggslistan) 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 107 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
 
– – – – 
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Dnr 304/06  042 
 

§ 124 Delårsrapport per den 30 april 2006 med 
helårsprognos – kommunen och 
kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport 1/2006 för kommunen och 

kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat delårsrapport 1 per den 30 
april 2006. Rapporten innehåller också en helårsprognos för kommunen 
och kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 108 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-24 
• Delårsrapport 2006-01-01- 2006-04-30 
 
– – – – 
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Dnr 305/06  042 
 

§ 125 Finansiell rapport per 2006-04-30 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en finansiell rapport per den 
30 april 2006. 

Överläggning 
Under finansutskottets överläggning den 23 maj 2006 redogjorde 
finanssekreteraren för rapporten. Utskottet enades därefter om att 
förvaltningsskrivelsen skulle förtydligas inför kommunstyrelsens 
sammanträde vad gäller investeringsåtgärderna för kraftvärmepannan i 
Korstaverket och att ärendet därför kommer att delas ut vid kommun-
styrelsens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-24  
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 109 
• Finansiell rapport per 2006-04-30, 2006-05-23  
Samtliga handlingar i tilläggslistan sidorna 689-699  
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-06-02 12 
 

 
Dnr 287/06  002 
 

§ 126 Fullmakt gällande för ansökningar Eurocard 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att bemyndiga envar av Eric Carlsson, Björn Magnusson, Leif 

Rönnmark eller Karin Björklund för år 2006 att underteckna 
ansökningar för Eurocardkort. 

Bakgrund 
Underskrift av och därmed godkännande av kortansökningar skall 
göras av firmatecknare. För att annan person skall få skriva under krävs 
en fullmakt utställd av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 123 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
 
– – – – 
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Dnr 292/05  101 
 

§ 127 Uppföljning av verksamheten för Nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att uttala att den gjorda uppföljningen överensstämmer med det av 

kommunstyrelsen beslutade direktivet för uppföljningen; samt 
 

att kommunstyrelsen överlämnar uppföljningen till nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration så att nämnden 
i sitt fortsatta arbete kan beakta bl.a. de förslag till förbättringar 
som anges i uppföljningen. 

Bakgrund 
I uppföljningen av verksamheten för nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, som gjorts av Kjell Moberg vid 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Umeå, uttalas att 
”Vårt allmänna intryck är att nämnden och nämndens förvaltning 
fungerar på ett tillfredsställande sätt och bedriver en ändamålsenlig 
verksamhet som väl står i överensstämmelse med de intentioner som 
låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om organisations-
förändringen. Mycket fungerar bra när det gäller nämndens och 
ledningens sätt att arbeta”. 
 
Utredaren lämnaren ett antal förslag som underlag för att ytterligare 
förbättra och utveckla verksamheten. 
 
Hans förslag till förbättringar är följande: 
 

• Nämnden bör utveckla och förbättra den politiska styrningen 
av sin verksamhet. Nuvarande dokumenterade styrinstrument 
är allmänt hållna och behöver preciseras och konkretiseras för 
att fungera som politisk beställning. 

• Nämnden bör arbeta mera med systematiska utvärderingar för 
att på så sätt få en spegling av effekter och resultat av olika 
insatser. Årliga utvärderingsplaner bör upprättas. 
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• Nyckeltal bör utarbetas som speglar produktionsresultatet. 
Nyckeltalen kan användas som en del i den politiska 
styrningen och som en del i resultatuppföljningen och 
resultatvärderingen. 

• Nämnden bör fullfölja planerna på att minska omfattningen av 
det egna ackumulerade kapitalet. 

• Inom förvaltningen pågår ett kvalitetsarbete, men vi anser att 
kvalitetsarbetet bör lyftas fram och hanteras som en strategisk 
ledningsfråga både hos de förtroendevalda och hos cheferna. 

 
I uppföljningen redovisas även de synpunkter som lämnats av de 
fackliga företrädarna och de synpunkter som externa intressenter 
lämnat. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 114 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-15 
• Uppföljning: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration, maj 2006 
• Kommunstyrelsens protokoll 2005-09-12 § 142 
• Direktiv för uppföljning av verksamheten för Nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, juni 2005, FAVI 
och kommunstyrelsekontoret 

 
– – – – 
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Dnr 445/05  406 
 

§ 128 Taxa för hushållsavfall – förslag till 
förändring 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att med anledning av den skatt på förbränning av hushållsavfall som 

införs från den 1 juli 2006, höja kilopriset i taxan med 42 öre, 
inklusive moms, från och med den 1 juli 2006 till och med den 
31 december 2006.  

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB föreslår att kilopriset i taxan för hushållsavfall höjs 
med 42 öre per kilo från den 1 juli 2006 för att kompensera för den 
skatt på avfallsförbränning som införs från detta datum. En utebliven 
höjning beräknas leda till ett underskott på ca 3 000 000 kronor. 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om taxa för hushållsavfall 
år 2006, bemyndigades kommunstyrelsen att fatta beslut om förändring 
av taxan om aviserad skatt på förbränning av avfall införs under 2006. 
 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker Rekos förslag. 

Överläggning  
Utvecklingsutskottet enades vid sammanträdet den 30 maj 2006 att 
höjningen ska gälla till och med den 31 december 2006. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 88 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-12 
• Rekos skrivelse 2006-05-05 
• Avfallstaxa 2006 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2005-12-19, § 561 
 
– – – – 
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Dnr 225/06  248 
 

§ 129 Kommungemensam strategi för geografisk 
information (GIS-strategi) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka att kommungemensam GIS-strategi skapas; 

 
att kommunstyrelsen utgör beställare av GIS-strategin; 

 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att ansvara för 

projektledning av det operativa arbetet med skapandet av  
GIS-strategi; samt 
 

att GIS-strategin fastställs av fullmäktige och därefter blir en del 
av IT-strategin. 

Bakgrund 
Geografiska Informationssystem (nedan kallat GIS) är ett datorbaserat 
hjälpmedel för att presentera geografisk information. En handlingsplan 
(2005-2007) för kommunens arbete med att bli en 24-timmarskommun 
har antagits av kommunstyrelsen (2005-09-12). Ett av delprojekten 
inom handlingsplanen innefattar GIS. Den förstudie som gjorts 
rekommenderar två åtgärder. 
1) Framtagande av kommungemensam GIS-strategi. 
2) Införande av gemensam GIS-plattform. 
 
Stadsbyggnadskontoret har i en skrivelse 2006-03-16 föreslagit att 
stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en GIS-strategi. 
Stadsbyggnadsnämnden har 2006-04-05, § 101, tillstyrkt skrivelsen. 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget att ta fram en 
kommungemensam GIS-strategi. 

Överläggning 
Vid finansutskottets sammanträde den 23 maj 2006 enades utskottet om 
att kommunstyrelsekontoret vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 
juni 2006 skulle informera om kostnaderna för strategiarbetet. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2006 undrar Lena 
Österlund (s) om de kommunala bolagen informerats om detta ärende 
om GIS. Kommundirektören svarar att ett par av bolagen fick 
information i ett inledande skede. 
 
Stadsjuristen besvarar den begäran som gjordes av finansutskottet och 
förklarar att kostnaderna för arbetet med att ta fram en gemensam GIS-
strategi för kommunen utgörs av arbetstid. Han säger vidare att den takt 
och den form som sedan kommer att väljas i det fortsatta arbetet får 
bedömas från fall till fall utifrån bl.a. ekonomiska aspekter. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 116 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-17 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2006-04-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-04-05, § 101 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-03-16 
 
– – – – 
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Dnr 42/03  106 
 

§ 130 VA-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och 
Nordanstigs kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige – under förutsättning att fullmäktige i Timrå och 
Nordanstigs kommuner fattar motsvarande beslut om va-samverkan – 
besluta 
 
att godkänna det av Sundsvall Vatten AB och Stadsbacken AB 

framlagda förslaget om va-samverkan i bolagsform mellan 
Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommun i enlighet med PM 
daterad den 1 mars 2006 (bilaga 1); 
 

att uppmana Stadsbacken AB och Sundsvall Vatten AB att vidta på 
Sundsvalls kommun ankommande åtgärder för genomförande av 
va-samverkan i enlighet med PM daterad den 1 mars 2006; 
 

att godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB 
i enlighet med förslag bilagt till PM daterad den 1 mars 2006; 
 

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten AB, 
Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB under bildande 
träffar aktieägaravtal i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslag bilagt till PM daterad den 1 mars 2006; samt 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast under 2007 i samråd med 
Timrå kommun, Nordanstigs kommun och MittSverige Vatten 
AB göra en översyn av bolagsordningen för MittSverige Vatten 
AB. 

Bakgrund 
Sundsvalls och Timrå kommun påbörjade den 1 juni 2004 va-
samverkan genom att huvudmännen för de allmänna va-anläggningarna 
i de båda kommunerna – Sundsvall Vatten AB (SVAB) och Timrå 
Vatten AB (TVAB) – bildade ett gemensamt bolag MittSverige Vatten 
AB (MSVAB) och uppdrog åt detta att ombesörja kompetens-
försörjning, drift och administration av va-verksamheten. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Företrädare för SVAB, TVAB och Nordanstigs kommun har utarbetat 
förslag till samarbete som redovisas i PM med förslag till va-
samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner 
(bilaga 1). I promemorian föreslås sammanfattningsvis att Nordanstigs 
kommun skall bilda ett bolag med arbetsnamn Nordanstig Vatten AB 
(NVAB) vilket skall förvärva 2 procent av aktierna i MSVAB från 
TVAB och att MSVAB därigenom utan att överträda den kommunal-
rättsliga lokaliseringsprincipen övertar drift och administration av va-
verksamheten i Nordanstigs kommun. 
 
SVAB har hos Stadsbacken AB hemställt om att Stadsbacken AB för 
egen del godkänner förslaget om va-samverkan mellan Sundsvall, 
Timrå och Nordanstig samt att Stadsbacken AB skall underställa 
ärendet kommunfullmäktiges prövning (se bilaga 2). Stadsbacken AB 
har vid styrelsesammanträde den 20 mars 2006 beslutat att tillstyrka att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med de att-
satser som anges på sid. 8 i PM med förslag till va-samverkan  
(bilaga 1). 
 
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun har genom beslut den 8 
maj 2006 beslutat bl.a.  
att godkänna det framlagda förslaget till va-samverkan i bolagsform 
mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner i enlighet med 
PM daterat den 1 mars 2006; samt 
att förklara sig inte ha något att erinra mot att NVAB under bildande 
träffar aktieägaravtal med SVAB och TVAB i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som framgår av bilaga till PM med förslag 
till va-samverkan. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 125 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 
• PM med förslag till va-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och 

Nordanstigs kommuner, daterad den 1 mars 2006, med följande tre 
bilagor 
o Bolagsordning för MSVAB, förslag 
o Aktieägaravtal mellan SVAB, TVAB och NVAB, förslag 
o Bolagsordning för NVAB, förslag (behandlas inte av Sundsvalls 

kommunfullmäktige) 
• Skrivelse från SVAB till Stadsbacken AB om va-samverkan mellan 

Sundsvall, Timrå och Nordanstig daterad den 3 mars 2006 
• Bolagsordning för MSVAB i befintlig lydelse 
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• Aktieägaravtal avseende va-samverkan ingånget mellan SVAB och 
TVAB fastställt av fullmäktige i Sundsvalls och Timrå kommun 
den 23 februari 2004 (aktieägaravtal i befintlig lydelse) 

 
– – – – 
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Dnr 421/05  107 
 

§ 131 Medgivande till ändring av 6 och 7 §§ i 
bolagsordning för Sundsvall Vatten AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att medge av bolagsstämman i Sundsvall Vatten AB antagen 

ändring av 6 och 7 §§ i bolagsordningen för bolaget i enlighet 
med vad som framgår av bilaga till kommunstyrelsekontorets 
skrivelse den 16 maj 2006. 

Bakgrund 
I 16 § bolagsordningen för Sundsvall Vatten AB (SVAB) i befintlig 
lydelse föreskrivs att bolagsordningen inte får ändras utan 
kommunfullmäktiges i Sundsvalls medgivande. Under hösten 2005 
genomfördes inom kommunstyrelsekontoret en översyn av bl.a. 
bolagsordningen för SVAB. Till följd av översynen föreslogs ett antal 
ändringar av bolagsordningen. Dessa medgavs av fullmäktige genom 
beslut den 28 november 2005, § 535. Genom detta beslut uppdrogs 
även åt kommunstyrelsen att i samråd med respektive bolag samt 
Stadsbacken AB se över aktiekapitalets storlek samt föreslå de 
ändringar av aktiekapitalet som ansågs erforderliga i bolag som direkt 
eller indirekt i sin helhet är ägda av Sundsvalls kommun.  
 
Under tid efter fullmäktiges beslut den 28 november 2005 har en 
översyn av aktiekapitalets storlek i SVAB genomförts. I denna översyn 
har även bolagets auktoriserade revisor deltagit. Därvid har konstaterats 
att befintligt aktiekapital om 100 000 kr är för lågt och bolagsstämman 
har därför den 20 april 2006 beslutat att aktiekapitalet skall höjas till  
10 000 000 kr och att anta ändring av bolagsordningen till följd av detta 
i enlighet med vad som framgår av bilaga till denna skrivelse. 
Höjningen kommer att finansieras med eget fritt kapital och 990 nya 
aktier om 10 000 kr vardera kommer att ges ut till ägaren Stadsbacken 
AB. I skrivelse daterad den 8 maj 2006 föreslår Stadsbacken AB att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att medge förslag till 
ändring av bolagsordningen för SVAB i enlighet med vad som framgår 
av bilaga 1 till denna skrivelse. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 126 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-16 med bilaga: 

o Redovisning av 6 och 7 §§ i bolagsordningen för Sundsvall 
Vatten AB i befintlig lydelse respektive i av bolagsstämman den 
20 april 2006 antagen lydelse 

• Stadsbacken AB:s skrivelse 2006-05-08 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse 2006-05-02 
 
– – – – 
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Dnr 503/03  019 
 

§ 132 Landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottet förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att anta landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
I förslaget till landsbygdsprogram beskrivs att syftet är att ge förut-
sättningar för en levande landsbygd med en väl fungerande service som 
bygger på medborgarnas behov och tillgängliga offentliga resurser. 
Idéer och initiativ från landsbygden ska tas tillvara i det kommunala 
arbetet och personer och organisationer/föreningar som vill arbeta med 
utveckling av sin bygd ska stödjas. 
 
I programmet finns förslag på åtgärder, och tanken är att varje förvalt-
ning skall ta ansvar för åtgärderna som skall diskuteras en gång varje 
eller vartannat år i ett landsbygdsforum med deltagare från alla förvalt-
ningar samt representanter från olika delar av Sundvalls landsbygd. 
Genom detta får alla kunskap och information och möjlighet att 
påverka prioriteringar. 
 
Landsbygdsprogrammet är uppdelat i olika verksamhetsområden där 
målsättning, bakgrund och förslag på åtgärder beskrivs. Verksamhets-
områdena är Demokrati, Barn och unga, Hälsa, sjukvård, äldreomsorg 
och trygghet, Vuxenutbildning, Kollektivtrafik och kommersiell och 
samordnad service, Bostäder på landsbygden, Vägar och järnvägar, 
Näringslivsutveckling och sysselsättning, Fritid och Kultur.  
 
Många synpunkter har kommit från remissinstanserna. Vissa 
synpunkter har föranlett ändringar i skrivningar, andra kommenteras i 
särskild skrivelse. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta landsbygdsprogram för Sundsvalls 
kommun. 
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Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2006 hänvisar Rein-
hold Hellgren (c) till miljönämndens protokoll den 10 maj 2006, § 75, 
och Lena Alméns (fp) yrkande vid nämnden behandling av ärendet. 
Han yrkar att följande avsnitt ur hennes yrkande: 

För att kunna nyansera strandskyddet anser vi att kommunen bör 
inventera var det är möjligt att bygga i områden med strandskydd 
och vilka områden som måste skyddas. Kusten, älvdalarna och de 
större sjöarna är exempel på områden där en genomtänkt strategi 
för byggande i strandskyddade områden är nödvändig.” 
 

skall ersätta den avslutande meningen ”Översiktsplanen behandlar hur 
detta skall kunna genomföras.” i den tredje åtgärdspunkten under 
avsnittet Bostäder på landsbygden (handlingarna sidan 132). 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar att den tredje åtgärdspunkten under 
avsnittet Bostäder på landsbygden (handlingarna sidan 132) bör ha 
följande lydelse: 

Det nuvarande strandskyddet bör bevaras.  
 
Annelie Luthman (fp) yrkar bifall till Reinhold Hellgrens yrkande. 
Även Hans Brynielsson instämmer i det yrkandet. 
 
Per Wahlberg (m) yrkar bifall till Reinhold Hellgrens yrkande och 
avslag på Lars Hillerströms yrkande. 
 
Christer Berglund (s) yrkar bifall till utvecklingsutskottets yrkande och 
avslag på Reinhold Hellgrens yrkande och Lars Hillerströms yrkande. 
 
Habib Effati (v) meddelar att partiet återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden förklarar att hon kommer att ställa de tre yrkandena mot 
varandra, dvs. utvecklingsutskottets förslag, Reinhold Hellgrens m.fl. 
yrkande och Lars Hillerströms yrkande. Ledamöterna godkänner 
propositionsordningen. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation dels av Magnus Sjödin (m), Per 
Wahlberg (m), Annelie Luthman (fp), Arne Engholm (fp), Reinhold 
Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) och dels av Lars Hillerström 
(mp). 
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Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 97 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-15 
• Förslag till Landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun 
• Kommunstyrelsekontorets PM med kommentarer till inkomna 

remissvar för landsbygdsprogrammet 2006-05-15 
• AttMarKrafts yttrande 2006-04-21 
• Indals hembygdsförenings yttrande 2006-04-23 
• Kultur & Fritids yttrande 2006-04-24 
• Miljönämndens protokoll 2006-05-10, § 75 
• Miljökontorets yttrande 2006-04-26 
• FAVI:s yttrande 2006-04-19 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2006-05-08 
• Stadsbyggnadsnämndens au:s protokoll 2006-05-04, § 169 
• Stadsbyggnadsnämndens yttrande 2006-04-20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-04-26, § 43 
• Barn- och utbildningskontorets yttrande 2006-04-03 
• Socialnämndens protokoll 2006-04-19, § 86 
• Socialtjänstens yttrande 2006-03-29 
• Moderaternas yttrande 2006-04-28 
• Folkpartiets yttrande 
• Vänsterpartiets yttrande 
 
– – – – 
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Dnr 253/06  106 
 

§ 133 Yttrande över förslag till strategi för North 
East Cargo Link Alliance 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att överlämna kommunstyrelsens yttrande över förslaget till strategi 

för North East Cargo Link. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västernorrland har för synpunkter överlämnat ett 
förslag till strategi för North East Cargo Link (NECL) med åtgärder för 
att utveckla hållbara och intermodala transportlösningar för en 
godskorridor genom Mittnorden. Synpunkter på förslaget ska vara 
länsstyrelsen tillhanda senast den 7 juni 2006. 
 
Projektet North East Cargo Link (NECL) arbetar med att utveckla och 
marknadsföra en mittnordisk öst-västlig led för godstransporter genom 
Mittnorden med koppling till globala marknader. Det nu aktuella 
projektet med strategin bedrivs sedan 2003 som ett interregionalt 
projekt inom ramen för EU:s Östersjöprogram. I strategin föreslås 
förbättringsåtgärder av transportinfrastrukturen inom Mittnorden som 
riktas till trafikverken i Norge, Sverige och Finland. Vidare lämnas 
förslag på andra åtgärder som främjar transporter, handel och 
affärsförbindelser över nationsgränserna i Mittnorden samt till 
Storbritannien/europeiska kontinenten och Ryssland/Asien. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 98 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-11 
• Förslag till kommunstyrelsens yttrande över förslag till strategi för 

North East Cargo Link (NECL), 2006-05-15, rev. 2006-05-22 
 
– – – – 
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Dnr 144/06  214 
 

§ 134 Detaljplan för Sporthallsbadet – nybyggnad 
av äventyrsbad, Norrmalm 3:25, Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen under förutsättning av att exploateringsavtal 

godkänns av kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Detaljplanen för Sporthallsbadet – nybyggnad av äventyrsbad syftar till 
att möjliggöra att Sporthallsbadet i Sundsvall kompletteras med ett 
äventyrsbad. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning görs inlägg av Lars Hillerström 
(mp), Magnus Sjödin (m) och K Lennart Andersson (s). 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-16, § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-02 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2006-05-08 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-04-10 
• Detaljplan för Sporthallsbadet – nybyggnad av äventyrsbad, 

Antagande 
 
– – – – 
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Dnr 144/06  214 
 

§ 135 Exploateringsavtal angående detaljplan för 
Sporthallsbadet, nybyggnad av äventyrsbad, 
Norrmalm 3:25, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal med exploatören 

Sundsvall Arena AB, org.nr 556039-7316; 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
exploateringsavtal.. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal 
mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall Arena AB. Avtalet avser 
exploatering av Norrmalm 3:25 som ingår i detaljplanen för 
Sporthallsbadet, nybyggnad av äventyrsbad. 
 
Enligt exploateringsavtalet ska exploatören bekosta och ombesörja allt 
som krävs för exploateringsarbetenas genomförande inom planområdet. 

Överläggning 
Det noteras att ärendet behandlas direkt av kommunstyrelsen den 2 juni 
2006 eftersom handlingarna i ärendet kom till kommunstyrelsekontoret 
i ett sent skede. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-24 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2006-05-08 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-05-03, § 140, med 

stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-04-24 samt 
exploateringsavtal och karta 

 
– – – – 
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Dnr 147/06  214 samt 8/06  214 
 

§ 136 Detaljplan för gångbroar mellan kvarteren 
Lyckan, Glädjen och Hälsan, Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen; samt 

 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att utarbeta ett program för 

hur Stenstadens kulturvärden skall tillgodoses i ärenden om 
förändring och utveckling. 

Bakgrund 
Detaljplanen för gångbroar mellan Lyckan, Glädjen och Hälsan avser 
att underlätta passage mellan byggnaderna som avses utformas som en 
sammanhängande galleria. 
 
Stadsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 24 maj 2006, § 163, 
och beslutade då att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 90 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-05-24, § 163 
• Detaljplan för gångbroar mellan kvarteren Lyckan, Glädjen och 

Hälsan 
 
– – – – 
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Dnr 20/06  214 
 

§ 137 Detaljplan för Stadshuset 1, Stora torget 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen. 

Bakgrund 
Planens syfte är att möjliggöra handel i Stadshusets bottenvåning. 
Stadshuset utgör byggnadsminne sedan 1975 och detta kommer att 
säkerställas genom denna plan. 
 
Exploateringsavtal skall inte upprättas. 
 
Stadsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 24 maj 2006, § 164, 
och beslutade då att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 2 juni 2006 förklarar Lars-
Erik Nyberg (s), på frågor av Habib Effati (s) och Hans Brynielsson 
(kd), dels att ingångna avtal är uppsagda och dels att det inte finns 
något som hindrar att Nordiska Kammarorkestern Sundsvall spelar i 
Stadshuset. 
 
Carolina Norlin redogör för plankartan (handlingarna sidan 334). Hon 
förklarar att eventuell begäran om skyltar på Stadshusets fasader är en 
fråga för bygglovhanteringen som är en process som kommer efter det 
att en detaljplan har antagits. 
 
Inlägg görs av K Lennart Andersson (s), Lars Hillerström (mp), Kim G 
Ottosson (v), Christer Berglund (s) och Ingrid Möller (mp). 
 
Kommentarer lämnas av Carolina Norlin och Susanne Klockar. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar att detaljplanen kan antas men med 
kommentaren att fasaden mot Stora torget inte får förses med nya 
entréer och skyltplatser på fasaden. 
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Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag. I 
det yrkandet instämmer Christer Berglund (s), Magnus Sjödin (m) och 
Hans Brynielsson (kd) 
 
Ordföranden förklarar att hon har uppfattat två yrkanden, dels 
utvecklingsutskottets förslag och dels Lars Hillerströms yrkande. När 
hon ställer de två yrkandena mot varandra finner hon att kommun-
styrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 91 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-05-24, § 164 
• Detaljplan för Stadshuset 1 
 
– – – – 
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Dnr 105/06  214 
 

§ 138 Detaljplan för Sköns Prästbord 1:50 och 1:14 
m.fl., Cupolen m.m., Birsta handelsområde  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen under förutsättning av att exploateringsavtal 

godkänns av kommunfullmäktige; samt 
 

att offentliggöra särskild sammanställning för miljökonsekvens-
beskrivning (MKB). 

Bakgrund 
Planens syfte är att utvidga nuvarande tomtmark och att ändra området 
från industriändamål till handelsändamål. 
 
Stadsbyggnadsnämnden behandlade planen vid sitt sammanträde den 
24 maj 2006, § 167. Nämnden beslutade då att överlämna detaljplanen 
till kommunfullmäktige för antagande samt föreslog att kommun-
fullmäktige även ska besluta att offentliggöra särskild sammanställning 
för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

Överläggning 

Ur utvecklingsutskottets protokoll 
Planarkitekten föredrar ärendet. Han informerar utskottet om att 
kompletterande material kommer tillfogas beslutsunderlaget inför 
ärendets behandling i kommunstyrelsen. 
 
Utskottet enas om att följa stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 
 
Annelie Luthman (fp) och Reinhold Hellgren (c) tillägger att de 
återkommer i kommunstyrelsen med sina ställningstaganden. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2006 redogör Claes 
Rogander för de handlingar som tillkommit efter utvecklingsutskottets 
sammanträde (handlingarna finns i tilläggslistan på sidorna 731-742). 
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Han förklarar att i Planbestämmelser (sidan 742) har ändringar skett 
under rubriken Byggnadsteknik. Han uppger att räddningstjänsten 
under dagen har meddelat att den, med de ändringar som skett, godtar 
detaljplanen och kommer att ge in en kompletterande skrivelse i den del 
som avser avstånd mellan vägkant och byggrätt.  
 
På fråga av Lars Hillerström (mp) förklarar Claes Rogander skillnader 
mellan plankartorna på sidan 358 och 359 som att den första visar ”ett 
sätt att bygga” och att den senare visar ”formella” gränser m.m. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar i första hand att ärendet återremitteras så 
att ändring av planen kan ske i följande två avseenden, dels att 
beteckningen H för handel ersätts med en beteckning för Handel – ej 
livsmedel för Sköns Prästbord 1:50 och dels att den nya byggnaden 
placeras minst 40 meter från Timmervägen. Han yrkar i andra hand att 
detaljplanen avslås.  
 
Reinhold Hellgren (c) yrkar i första hand återremiss för att minsta 
avståndet mellan den nya byggnaden och Timmervägen skall kunna 
sättas till 25 meter och i andra hand avslag. 
 
Christer Berglund (s) och Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till 
utvecklingsutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen först har att ta ställning till 
om ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras och att kommun-
styrelsen, om ärendet skall avgöras i dag, sedan har att ta ställning till 
utvecklingsutskottets förslag och yrkandet om avslag. 
 
Ordförande finner att ledamöterna först beslutar att ärendet skall 
avgöras i dag och att kommunstyrelsen därefter bifaller 
utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
framställt yrkande. Reinhold Hellgren (c) och Mats Mehlin (c) anmäler 
motsvarande reservation. 

Beslutsunderlag 
• Kompletterande antagandehandlingar 2006-06-01, med däri 

angivna bilagor (tilläggslistan sidorna 731-742) 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 92 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-05-24, § 167 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22 
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• Detaljplan för Sköns Prästbord 1:50 och 1:14 m.fl. 
 
– – – – 
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Dnr 306/06  251 
 

§ 139 Exploateringsavtal för detaljplan för Sköns 
Prästbord 1:50 och 1:14 m.fl., Cupolen m.m., 
Birsta handelsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal med exploatören Birsta 

Centrum AB, org.nr 556446-0243; 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
exploateringsavtal; 
 

att kommunens kostnader skall täckas med exploateringsbidrag; 
samt 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja de delar av 
fastigheterna Sköns Prästbord 1:36 och 4:1, enligt bifogad karta 
till exploateringsavtalet, för en köpeskilling av 773 000 kronor. 
 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal 
med Birsta Centrum AB org.nr 556446-0243. Som grund för avtalet 
ska gälla detaljplan för Sköns Prästbord 1:50 m.fl., Cupolen m.m., 
Birsta Handelsområde. 
 
Kommunen överlåter till exploatören delar av fastigheterna Sköns 
Prästbord 1:36 och 4:1 för 773 000 kronor. Exploatören ska till 
kommunen erlägga 1.437.500 kronor i bidrag för de kommande 
åtgärder på allmän platsmark, avseende trädplanteringar och 
komplettering av trottoar/gc-väg. 
 
Kommunens kostnader i samband med exploateringen täcks av 
exploateringsbidraget. 
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Överläggning 

Ur utvecklingsutskottets protokoll 
Planarkitekten informerar utskottet om att beslutsunderlaget kommer 
kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde. Med anledning av 
att utskottet utifrån nuvarande beslutsunderlag inte kan se kostnaderna 
för avtalet enas utskottet om att överlämna ärendet till kommun-
styrelsen utan eget förslag. 

Kommunstyrelsen  
Det noteras att ärendet behandlas direkt av kommunstyrelsen den 2 juni 
2006 eftersom handlingarna i ärendet kom till kommunstyrelsekontoret 
i ett sent skede. 
 
Christer Berglund (s) yrkar under kommunstyrelsens överläggning 
bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 93 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-05-24, § 168 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-24 
• Exploateringsavtal 
Samtliga handlingar i tilläggslistan sidorna 743-750 
 
– – – – 
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Dnr 104/06  214 
 

§ 140 Detaljplan för Ljusta 3:11 m.fl., ett område 
söder Klökanvägen/öster Gesällvägen, Birsta 
handelsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen under förutsättning av att exploateringsavtal 

godkänns av kommunfullmäktige och att avtal om flytt av 
gasdepå finns mellan områdets ägare och Industricenter i 
Sundsvall AB i enlighet med planförslaget och har bilagts 
handlingarna; samt 
 

att offentliggöra särskild sammanställning för miljökonsekvens-
beskrivning (MKB). 

Bakgrund 
Detaljplanen syftar till att utvidga nuvarande tomtmark och att ändra 
områdets användning från industriändamål till handelsändamål. 
Detaljplanen skall vidare säkerställa att en möjlighet att i framtiden 
förlänga Gesällvägen söderut. 
 
Stadsbyggnadsnämnden behandlade planen vid sitt sammanträde den 
24 maj 2006, § 165. Nämnden beslutade då att överlämna detaljplanen 
till kommunfullmäktige för antagande samt föreslog att kommun-
fullmäktige även ska besluta att offentliggöra särskild sammanställning 
för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2006 redogör Claes 
Rogander för de handlingar som tillkommit efter utvecklingsutskottets 
sammanträde (handlingarna finns i tilläggslistan på sidorna 756-770).  
 
Lars Hillerström (mp) yrkar i första hand att ärendet återremitteras så 
att ändring av planen kan ske i följande avseende, nämligen att 
beteckningen H för handel ersätts med en beteckning för Handel – ej 
livsmedel. Han yrkar i andra hand att detaljplanen avslås.  
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Reinhold Hellgren (c) ansluter till Lars Hillerströms yrkanden. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
 
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen först har att ta ställning till 
om ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras och att kommun-
styrelsen, om ärendet skall avgöras i dag, sedan har att ta ställning till 
utvecklingsutskottets förslag och yrkandet om avslag. 
 
Hon finner att ledamöterna först beslutar att ärendet skall avgöras i dag 
och att kommunstyrelsen därefter bifaller utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Lars Hillerström (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för 
framställt yrkande. Reinhold Hellgren (c) och Mats Mehlin (c) anmäler 
motsvarande reservation. 

Beslutsunderlag 
• Kompletterande antagandehandlingar 2006-06-01, med däri 

angivna bilagor (tilläggslistan sidorna 756-770) 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 94 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-05-24, § 165 
• Detaljplan för Ljusta 3:11 m.fl. 
 
– – – – 
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Dnr 307/06  251 
 

§ 141 Exploateringsavtal för detaljplan för Ljusta 
3:11 m.fl., ett område söder Klökanvägen/-
öster Gesällvägen, Birsta handelsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt utvecklingsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal med exploatören 

Norrvidden Fastigheter AB, org.nr 556230-8212, 
 

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
exploateringsavtal, 
 

att kommunens kostnader skall täckas med exploateringsbidrag; 
samt 
 
bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att försälja de delar av 
fastigheterna Sköns Prästbord 1:36 och Ljusta 3:7, enligt bifogad 
karta till exploateringsavtalet, för en köpeskilling av 
3 960 000 kronor. 

att 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal 
med Norrvidden Fastigheter AB org.nr 556230-8212 som behandlades 
av nämnden den 24 maj 2006, § 166. Som grund för avtalet ska gälla 
detaljplan för Ljusta 3:11 m fl., ett område söder om Klökanvägen/öster 
Gesällvägen, Birsta Handelsområde. 
 
Kommunen överlåter till exploatören delar av fastigheterna Sköns 
Prästbord 1:36 och Ljusta 3:7 för 3 960 000 kronor. Exploatören ska till 
kommunen erlägga 3.212.500 kronor i bidrag för de kommande 
åtgärder på allmän platsmark, avseende trädplanteringar och 
komplettering av trottoar/gc-väg. 
 
Kommunens kostnader i samband med exploateringen täcks av 
exploateringsbidraget. 
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Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 95 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-24 
• Exploateringsavtal jämte bilaga 
• Överenskommelse om fastighetsreglering jämte tillägg samt karta 
Samtliga handlingar i tilläggslistan sidorna 771-783 
 
– – – – 
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Dnr 204/06  214 
 

§ 142 Detaljplan för del av Njurunda Prästbol 1:103 
och 1:104, Heliås friskola, Njurunda, 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera detaljplanen för att komplettera ärendet med en 

beskrivning av de behov som barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och föreningslivet har samt en 
utredning om en samordning kan ske mellan olika användare. 
  

Bakgrund 
Detaljplanen syftar till att medge till- och ombyggnad av skolbyggnad 
och gymnastikbyggnad. 
 
Exploateringsavtal skall inte upprättas. 
 
Stadsbyggnadsnämnden behandlade planen vid sitt sammanträde den 
24 maj 2006, § 169, och beslutade då att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Överläggning 
Utvecklingsutskottet diskuterade den 30 maj 2006 hur en större hall 
påverkar andra nämnder som t.ex. kultur- och fritid och barn och 
utbildning, samt hur finansieringen av en större hall ska hanteras. 
Utskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning den 2 juni 2006 yrkar Leif 
Nilsson (s), Reinhold Hellgren (c) och Arne Engholm (fp) att ärendet 
skall återremitteras. 
 
Ordföranden sammanfattar de motiv som angetts för återremiss-
yrkandet till att avse en komplettering av ärendet med en beskrivning 
av de behov som barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och föreningslivet har och en utredning om en 
samordning kan ske. 
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Kommunstyrelsen beslutar om återremiss i enlighet med ordförandens 
sammanfattning. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 96 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-22 
• Detaljplan för del av Njurunda Prästbol 1:103 och 1:104 
 
– – – – 
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Dnr 268/05  030 
 

§ 143 Svar på motion (kd och mp) om Rättvis 
handel, vårt val kan rädda liv 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen bevaka möjligheten av att i en 

framtid kunna beakta inköp av rättvisemärkta produkter när det 
är klarlagt att detta inte strider mot lagstiftningen; samt 
 

att i övrigt avslå motionen. 
 

Bakgrund 
Den 2 juni 2005 lämnade Kristdemokraterna och Lars Hillerström (mp) 
in motionen ”Rättvis handel, vårt val kan rädda liv”. I motionen yrkas 
att 
• det kaffe och the kommunen köper skall vara Rättvisemärkt 
• då övriga varor inköpes skall Rättvisemärkning eftersträvas 
• kommunens handel av rättvisemärkta produkter redovisas i 

kommunens Agenda 21-arbete med mål och uppföljning 
• uppmana de politiska partierna i Sundsvall att i sina sammanhang 

använda sig av Rättvisemärkt kaffe och the 
 
Fastighetskontoret och kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad 
2005-10-24 uppgivit att kravet på att det kaffe och the som kommunen 
köper ska vara Rättvisemärkt och att rättvisemärkning ska eftersträvas 
vid inköp av övriga varor inte kan beaktas. Detta av det skälet att 
förfaringssättet skulle strida mot likabehandlingsprincipen i lag om 
offentlig upphandling. 
 
Förvaltningarna framförde dock vidare att nya EG-direktiv, som 
medger möjlighet att ta sociala hänsyn kommit, och att ta sociala 
hänsyn kommit, och att implementeringsprocessen påbörjats. 
Kommunen bör därför bevaka rättsläget och följa de förändringar som 
kan komma i lagstiftningen. 
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Överläggning 
Hans Brynielsson (kd) yrkar bifall till motionen. Lars Hillerström (mp) 
och Reinhold Hellgren (c) instämmer i yrkandet. 
 
Ordföranden ställer finansutskottets förslag mot Hans Brynielssons 
m.fl. yrkande. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finansutskottets förslag. 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation av Hans Brynielsson (kd), Lars 
Hillerström (mp), Mats Mehlin (c) och Reinhold Hellgren (c) till 
förmån för framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 118 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-12 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-02-27, § 619 
• Fastighetskontorets skrivelse 2005-10-24 
• Socialnämndens protokoll 2005-09-21, § 195 
• Socialtjänstens remissvar 2005-08-15 
• Centerpartiets remissvar 2005-09-30 
• Motion (kd och mp): Rättvis handel, vårt val kan rädda liv,  

2005-06-02 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-06-02 45 
 

 
Dnr 302/05  030 
 

§ 144 Svar på motion (v) angående kommunala 
åtgärder för att förhindra lönedumpning eller 
andra försämrade arbetsvillkor vid 
upphandling - återremiss 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att avslå yrkandet om att kommunen i sina upphandlingar skriver 

in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ingår; men 
 

att rekommendera kommunens nämnder och styrelser att vid varje 
större tjänsteupphandling pröva att kräva att leverantör och av 
denne anlitad underleverantör omfattas av svenskt kollektiv-
avtal eller motsvarande villkor. 

Bakgrund 
I juni 2005 lämnade Habib Effati (v) in ifrågavarande motion i vilken 
yrkas att Sundsvalls kommun i sina upphandlingar skriver in ett direkt 
krav på att svenskt kollektivavtal ingår. Kommunstyrelsekontoret har i 
skrivelse daterad den 1 november 2005 angivit det förslag till beslut 
som framgår ovan med anledning av motionen. Finansutskottet 
beslutade den 13 december 2005, § 331, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsekontoret för att får belyst hur Örnsköldsviks kommun 
och andra kommuner hanterar denna fråga. I skrivelse daterad den 16 
januari 2006 har kommunstyrelsekontoret redogjort för hur mot-
svarande fråga har hanterats av Jönköpings, Luleå och Örnsköldsviks 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, § 618, 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att göra 
en ordentlig genomlysning av upphandlingsreglerna. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 2006-05-23 
Ordföranden konstaterar att en genomlysning av upphandlingsreglerna 
har lämnats. 
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Habib Effati (v) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut den 13 
februari 2006, § 35, alltjämt ska gälla. Kommunstyrelsen föreslog då: 
 

att avslå yrkandet om att kommunen i sina upphandlingar skriver 
in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ingår; men 
 

att rekommendera kommunens nämnder och styrelser att vid varje 
större tjänsteupphandling pröva att kräva att leverantör och av 
denne anlitad underleverantör omfattas av svenskt kollektiv-
avtal eller motsvarande villkor. 

 
Han tillägger att han eventuellt återkommer med ytterligare ställnings-
taganden i kommunstyrelsen. 
 
Magnus Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) yrkar, i enlighet med 
tidigare handläggning av ärendet, bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag till beslut, d.v.s. 
 

att avslå yrkandet om att kommunen i sina upphandlingar skriver 
in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ingår; och 
 

att överlämna åt den myndighet som är ansvarig för respektive 
upphandling att vid varje större tjänsteupphandling överväga 
huruvida det är befogat respektive lagligen möjligt att vid 
upphandlingen kräva att leverantör och av denne anlitad 
underleverantör omfattas av svenskt kollektivavtal eller 
motsvarande villkor. 

 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet 
bifaller Habib Effatis yrkande. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Habib Effati (v) bifall till 
finansutskottets förslag. 
 
Hans Brynielsson (kd) och Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
När de båda yrkanden ställs mot varandra finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation av Hans Brynielsson (kd), Magnus 
Sjödin (m) och Per Wahlberg (m) till förmån för framställt yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 119 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-11, med bilaga 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-02-27, § 618 
• Kommunstyrelsens protokoll 2006-02-13, § 35 
• Motion (v) angående kommunala åtgärder för att förhindra löne-

dumpning eller andra försämrade arbetsvillkor vid upphandling, 
2005-06-13 

 
– – – – 
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Dnr 010/06  030 
 

§ 145 Svar på motion (v) om friskvårdprojekt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 
 

att Sundsvalls kommun startar ett projekt där personalen har rätt 
att träna på arbetstid exempelvis 1 timmer per dag 
 
att projektet sker i sådan omfattning att försöket kan utvärderas 
 
att fullmäktige beslutar om försöket ska permanentas efter 
utvärderingen. 

 
Kommunstyrelsekontoret har föreslagit att motionen ska avslås. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 2 juni 2006 yrkar Habib Effati 
(v) bifall till motionen.  
 
Ordföranden ställer finansutskottets förslag mot Habib Effatis yrkande. 
Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag. 

Reservation 
Mot beslutet anmäls reservation av Habib Effati (v) och Kim G 
Ottosson (v) till förmån för framställt yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 120 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-25, rev 2006-05-08 
• Motion (v) om friskvårdsprojekt 
 
– – – – 
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Dnr 101/06  030 
 

§ 146 Svar på motion (m) om utredning för 
förenklad biståndsbedömning inom 
hemtjänst för pensionärer över 80 år i 
ordinärt boende 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Moderaterna yrkar i motion 2006-02-16 att socialförvaltningen får i 
uppdrag att utreda kostnaderna för att införa så kallad förenklad 
biståndsbedömning av serviceinsatser inom hemtjänsten i Sundsvalls 
kommun. Beräkningen skall ha sin utgångspunkt från det genomförda 
projektet i Norrmalm och Hägersten. Kostnadsberäkningen skall gälla 
pensionärer över 80 år i ordinärt boende med 4 timmer hjälp i månaden. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med 
hänvisning till socialnämndens yttrande. 
 
Socialnämnden beslutade 2006-04-19 om direktiv för utredning om 
former för generella insatser och förenklad biståndshandläggning. 
Syftet med uppdraget är att utredningen ska klargöra 

• Vilken hjälp till äldre som kan ges i form av generella insatser 
• Vilka insatser som lämpar sig för en förenklad 

biståndshandläggning samt 
• Hur och i vilken utsträckning äldre ska ges möjlighet att få 

utforma hjälpen i hemmet. 
 
Utredningen planeras bli redovisad i socialnämnden 20 september. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll 2006-05-23 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionen. Hans Brynielsson (kd) 
instämmer i yrkandet. 
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Martin Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
Han föreslår även att socialnämndens direktiv för utredningen om 
förenklad biståndshandläggning ska biläggas inför ärendets behandling 
i kommunstyrelsen. Han gör även kontoret uppmärksam på att en 
redaktionell ändring bör göras i kontorets skrivning om direktivens 
antagande. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag 
kontra Magnus Sjödins och Hans Brynielssons yrkande och finner att 
utskottet bifaller kontorets förslag. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 2 juni 2006 yrkar Magnus 
Sjödin (m) och Hans Brynielsson (kd) bifall till motionen.  
 
Ordföranden ställer finansutskottets förslag mot Magnus Sjödins m.fl. 
yrkande. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finansutskottets förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m), Per Wahlberg (m) och Hans Brynielsson (kd) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 121 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-02, reviderad efter 

finansutskottets sammanträde 2006-05-23 
• Socialnämndens protokoll 2006-04-19, § 83 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-03-23 
• Motion (m) om utredning för förenklad biståndsbedömning inom 

hemtjänst för pensionärer över 80 år i ordinärt boende 2006-02-16 
 
– – – – 
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Dnr 011/06  030 
 

§ 147 Svar på motion (v) om gratis kollektivtrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommun-
fullmäktige besluta 
 
att återremittera ärendet för att kommunstyrelsekontoret bättre 

skall bemöta innehållet i motionen. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i motion, diarieförd den 13 januari 2006, yrkat på att 
Sundsvalls kommun ska utreda vilka möjligheter och hinder som finns 
för att inrätta gratis kollektivtrafik vid vissa tider på dygnet samt att 
utredningen redovisas för kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 2 juni 2006 yrkar Habib 
Effati (v) återremiss av ärendet med motiveringen att motionens 
innehåll inte bemötts i svaret på motionen. Han menar att kommun-
styrelsekontoret inte har förstått motionens innehåll. Även Christer 
Berglund (s) yrkar att ärendet återremitteras.  
 
Stadsjuristen förklarar att förvaltningsskrivelsen från Kultur & Fritid 
skall ha den lydelse som återges på sidan 798 i tilläggslistan; skrivelsen 
på sidan 650 skall alltså inte gälla. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 122 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-09 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2006-05-31, § 72 

(tilläggslistan sidan 796) 
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2006-05-17, § 

66 (tilläggslistan sidan 797) 
• Kultur & Fritids skrivelse 2006-05-02 (tilläggslistan sidan 798) 
• Motion (v) om gratis kollektivtrafik 
 
– – – – 
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Dnr 112/06  030 
 

§ 148 Svar på motion (m) om inrätta ett 
näringslivscenter för att främja företagandet i 
Sundsvall 

 
Noteras att utvecklingsutskottet återremitterade ärendet vid sitt 
sammanträde den 30 maj 2006, varför ärendet utgår. 
 
– – – – 
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Dnr 160/06  100 
 

§ 149 Yttrande över Lotteriutredningens 
slutbetänkande SOU 2006:11, Spel i en 
föränderlig värld 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag 
 
att som yttrande för Sundsvalls kommun till Finansdepartementet 

anta skrivelse i enlighet med bilaga 1. 

Bakgrund 
Den av regeringen tillsatta s.k. Lotteriutredningen har i januari 2006 
kommit med sitt slutbetänkande ”Spel i en föränderlig värld”. 
Utredningen har haft som uppdrag att 
 
”mot bakgrund av den av riksdagen och regeringen fastställda spel-
politiken och med hänsyn tagen till den aktuella utvecklingen, lämna de 
förslag som kan behövas för att anpassa regleringen inom området till 
den marknadsmässiga och tekniska utvecklingen samt till utvecklingen 
av EG-rätten.” 
 
Finansdepartementet har inbjudit Sundsvalls kommun att lämna 
synpunkter på utredningens slutbetänkande, särskilt vad avser den 
alternativa modell till reglering av spel- och lotterimarknaden i 
framtiden som presenteras i betänkandet. 
 
Utredningsuppdraget skulle enligt direktiven redovisas till regeringen 
senast den 15 december 2005. Denna tid visade sig vara alltför kort 
varför utredningen begärde förlängd tid för uppdragets slutförande. 
Regeringen avslog dock denna begäran varför utredningen inte kunnat 
göra en fullständig översyn av området. Därigenom har inte heller 
något fullständigt förslag till ny lagstiftning på området kunnat 
utarbetas. 

Beslutsunderlag 
• Utvecklingsutskottets protokoll 2006-05-30, § 102 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-17 inklusive bilaga 
 
– – – – 
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Dnr 30/06  740 
 

§ 150 Ansökan om kompletterande medel till 
ytterligare 50 Plusjobb 2006-2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för år 2006 teckna avtal för ytterligare 50 Plusjobb; 

 
att om stadsbidrag och beviljade kommunala medel inte täcker 

kostnaderna för år 2006, underskottet täcks av medel till 
arbetsgivardelegationens förfogande; 
 

 
dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att i budgetprocessen för åren 2007 och 2008 inarbeta anslag för 

2007 med 1 250 Tkr och för 2008 med 800 Tkr; 
 

att anslagen tillförs nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har tidigare tecknat avtal med arbetsförmedlingen 
om 100 Plusjobb. Kommunen har av arbetsförmedlingen erbjudits 
möjligheten att teckna avtal för ytterligare 50 Plusjobb. Förslag i 
ärendet har utarbetats gemensamt av förvaltningen för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration och kommunstyrelsekontoret. 

Överläggning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2006 noteras att 
ärendet behandlas direkt av kommunstyrelsen eftersom ärendet kom 
sent till kommunstyrelsekontoret. 
 
Magnus Sjödin (m) yrkar avslag. 
 
Lars Hillerström (mp) yrkar bifall till de två första att-satserna och  
avslag på den tredje och den fjärde att-satsen.  
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João Pinheiro (s) uppger att det egna kapitalet för nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration inte längre uppgår till 
28 mkr utan 18 mkr. 
 
Ordföranden ställer de två förvaltningarnas förslag, Magnus Sjödins 
yrkande och Lars Hillerströms yrkande mot varandra. Hon finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningarnas förslag. 

Reservation 
Magnus Sjödin (m) och Per Wahlberg (m) samt Lars Hillerström (mp) 
anmäler reservation mot beslutet till förmån för framställda yrkanden. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse av förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration och kommunstyrelsekontoret, 2006-05-19 
 
– – – – 
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Dnr 38/06  002 
 

§ 151 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 8, 15 och 23 maj 2006; samt 
 
Utvecklingsutskottet den 16 och 30 maj 2006. 

 
– – – – 
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Dnr 39/06  002 

§ 152 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga ett beslut från den 28 april 2006 som 

fattats med stöd av punkt 2.1 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 
 

 
– – – – 
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§ 153 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut från den 22 maj 2006: 

• Nordeken i Njurunda AB på Ängomsvägen 41 A, 
Njurunda (Dnr 270/06  308) 

• L D W & Co AB vid Statoil Bredsand på Kustvägen 53, 
Sundsvalls kommun (Dnr 282/06  308) 

 
som fattats med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommun-
styrelsens beslutanderätt. 
 

 
– – – – 
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Dnr 135/06  042 
 

§ 154 Samordningsförbundet i Sundsvall – 
årsredovisning 2005 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen;  
 

att godkänna årsredovisning 2005 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall; samt 
 

att synpunkter från styrelsen för Samordningsförbundet i 
Sundsvall avseende kritiken från revisorerna skall redovisas till 
kommunstyrelsen under år 2006. 

Bakgrund 
Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
skall styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och 
årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut 
och årsredovisning. Lagen om kommunal redovisning skall gälla i 
tillämpliga delar. Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat 
årsredovisning för 2005 och förbundets revisorer har avgivit en 
revisionsberättelse. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 2 juni 2006 förklarar 
stadsjuristen att kommunstyrelsekontoret har haft kontakter med den 
revisor som förordnats av Riksrevisionen samt med företrädare för 
landstinget: Revisorn anser att ärendet bör behandlas nu och att inte 
kommentarer från samordningsförbundets styrelse behöver avvaktas, 
eftersom revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Landstinget kommer att 
behandla ärendet vid sitt nästa sammanträde. 
 
Ewa Back (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets två att-satser 
och yrkar därtill att en tredje att-sats tillfogas kommunstyrelsens förslag 
till kommunfullmäktige, nämligen  
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att synpunkter från styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 
avseende kritiken från revisorerna skall redovisas till 
kommunstyrelsen under år 2006. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-06-01 
• Finansutskottets protokoll 2006-05-23, § 115 
• Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall avseende 

år 2005, 2006-05-22 
• Revisionsrapport/Översiktlig granskning av Samordningsförbundet 

i Sundsvall år 2005, maj 2006 
• Årsredovisning 2005 – Samordningsförbundet i Sundsvall 
Samtliga handlingar i tilläggslistan sidorna 805-840 
 
– – – – 
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Dnr 36/06  006 
 

FÖR KÄNNEDOM 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden: 

SRF-SUNDSVALL 
• Skrivelse den 10 maj 2006 om synskadade fortfarande 

diskrimineras i Sundsvall 

GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING 
• Utbildningsprogram för nyvalda och omvalda 2006/2007 
 
- - - - 
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