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Tid Kl. 14.00-15.50 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Peder Björk (s) v ordförande  
 Martin Johansson (s)   
 Lena Österlund (s)  ej § 169 
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare  § 169 
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare   
 João Pinheiro (s)   
 Magnus Sjödin (m)   
 Andreas Nelvig (m)   
 Eva Lohman (m)   
 Habib Effati (v)   
 Lars Persson (fp)   
 Reinhold Hellgren (c)   
 Kim G Ottosson (v)   
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Erland Solander (m)   
 Sven Bredberg (m)   
 Mats Mehlin (c)   
 Claes Stockhaus (v)   
 Annicka Burman (v)   
 Gunilla Molin (kd)   
 Sverker Ottosson (mp)   
 Lars Hillerström (mp)   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör  
 Åke Svensson stadsjurist, sekreterare   
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Helén Lundahl avd. chef stadsbyggnadskontoret § 180 
 Magnus Lundberg projektledare, Vägverket Region Mitt § 180 
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Protokollet omfattar §§ 158 - 180 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Justerare 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2007-05-14 2007-05-15 2007-05-15 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2007-06-08  Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kim G Ottosson 
med Hans Brynielsson som ersättare. 
 
Noteras att sammanträdet inleddes med ärendena 159,158 och 180 och 
att därefter följde ärendena 160,161 osv. 
 
– – – –  
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§ 158 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 

Kommunstyrelsen/kommunstyrelsekontoret – utveckling 2007 samt 
2008 - 2009 
o Externt 

– Infrastruktur 
– Regionfrågor 
– Näringslivsutveckling/-bevarande 
– Arenor för idrott och kultur 
– Information och marknadsföring 

 
o Internt 

– Administrativ modernisering (brett område!) 
– Utveckling av Mål och resursplan 
– Renodling av kommunstyrelsekontoret fortsätter 

 
o Ekonomi 

– Bidrag till OPS-lösningar  
(vägar, järnvägar, hamn) 

– Arenor, äventyrsbad 
– Pensionsavsättningar 
– Löneavtal 

 
o Personal 

– Hälsa 
– Lönebildning 
– Jämställdhet och mångfald 
– Ledarskap och medarbetarskap 
– Kompetensväxling 

Företagsdagen den 27 mars 2007 
o 75 företag besöktes av 65 förtroendevalda och tjänstemän 
o Två frågor: Kommunens service? – Sundsvalls framtid? 
o Resultaten finns på www.sundsvall.se/företag och 

arbete/företagslotsen/handlingsplan för förbättrat 
företagsklimat/företagsdagen 
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Information om delegation 
o Kommundirektören: anställning av avdelnings- och enhetschefer 
o Personalsamordnaren: anställning av övrig tillsvidare- eller 

visstidsanställd personal 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-05-14 6 
 

 
Dnr 91/07  449 
 

§ 159 2006 års Livsmiljöbokslut samt uppföljning 
av kommunkoncernens arbete enligt 
Sundsvalls Agenda 21 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag  
 
att till kommunfullmäktige överlämna 2006 års Livsmiljöbokslut 

för Sundsvall inklusive rapporten avseende 2006 års uppföljning 
av kommunkoncernens arbete enligt Sundsvalls Agenda 21.  
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har sedan 1991 tagit fram en årlig rapport om 
miljötillståndet i kommunen, Sundsvalls Livsmiljöbokslut. Rapporten 
är kommunkoncernens gemensamma rapport för återrapportering till 
kommunfullmäktige av Sundsvalls arbete för god hälsa och livsmiljö. 
Rapporten sammanfattar och analyserar hur kommunkoncernen och de 
stora företagen arbetar för hållbar utveckling i Sundsvall.  

Beslutsunderlag 
• Förord till Livsmiljöbokslut 2006 (utdelades vid sammanträdet) 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-05-08, § 86 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse (ej daterad) 
• Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2006 
• Sammanställning av uppföljning av arbetet enligt Sundsvalls 

Agenda 21 avseende Sundsvalls kommuns verksamhet 2006  
2007-05-03 

 
– – – – 
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Dnr 2/07  102 
 

§ 160 Val av ordförande till samordningsutskottet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med entledigande av Anita Bdioui välja Peder Björk till 

ordförande i kommunstyrelsens samordningsutskott för perioden 
från och med den 14 maj 2007 intill det sammanträde då val av 
kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen valde den 13 november 2006, § 4, Anita Bdioui (s) 
till ordförande i kommunstyrelsens samordningsutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2007, § 116, att välja Anita 
Bdioui (s) till ordförande i kommunstyrelsens finansutskott sedan 
dåvarande ordföranden i utskottet Christer Berglund efter beslut av 
kommunfullmäktige lämnat sitt uppdrag i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har att välja ordförande i kommunstyrelsens 
samordningsutskott för återstående del av mandatperioden. Kommun-
styrelsen bör i samband därmed besluta att entlediga Anita Bdioui från 
denna ordförandepost. Hon kvarstår som ordförande i 
kommunstyrelsens finansutskott. 

Överläggning 
Av företrädare från (s) föreslås att Peder Björk väljs till ordförande i 
kommunstyrelsens samordningsutskott. 
 
– – – – 
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Dnr 30/06  740 
 

§ 161 Finansiering av Plusjobb 2007-2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration får 

finansiera Plusjobb 2007-2008 genom att ianspråkta medel från 
eget kapital.  

Bakgrund 
Regeringen har beslutat att ta bort merkostnadsersättningen för 
Plusjobb. Förändringen innebär en merkostnad för Sundsvalls kommun 
under 2007 och 2008. 
 
Finansutskottet beslutade den 8 maj 2007 att ärendet skulle behandlas 
direkt av kommunstyrelsen utan att det dessförinnan beretts av 
utskottet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-05-08, § 132 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-07 
• NAVI:s protokoll 2007-03-28, § 16 
• FAVI:s skrivelse 2007-03-27 
• FAVI:s skrivelse 2007-03-13 
 
– – – – 
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Dnr 138/07  041 

§ 162 Kompletteringsbudget 2007 för kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att fastställa nya anslag 2007 som ska finansieras av kommunfull-

mäktiges anslag för oförutsedda behov; 
 

att fastställa resultatöverföring från 2006 enligt kommunstyrelse-
kontorets förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag 
enligt synnerliga skäl; samt  
 

att hänskjuta eventuella tillkommande ramjusteringar 2007 till be-
handlingen av delårsrapporter. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kompletterings-
budget för kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-04-24, § 118 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-17 med bilaga 1-3 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-02-14 (bilaga 4:1) 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 31 (bilaga 4:2) 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-03-14 med bilaga 1-2 
• Socialnämndens protokoll 2007-03-21, § 42 (bilaga 4:3) 
• Socialtjänstens skrivelse 2007-02-28 
• Överförmyndarnämndens skrivelse 2007-04-05 (bilaga 4:4) 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2007-03-18 (bilaga 4:5) 
• Kultur & Fritids skrivelse 2007-03-06 (bilaga 4:6) 
• Valnämndens protokoll 2007-02-16, § 6 (bilaga 4:7) 
• Miljökontorets skrivelse 2007-03-01 (bilaga 4:8) 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 143 (bilaga 4:9) 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-20 
• FAVI:s skrivelse 2007-03-21 (bilaga 4:10) 
 
– – – – 
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Dnr 174/07  040 
 

§ 163 Fastighetsnämndens begäran om reviderad 
investeringsplan för 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anta fastighetsnämndens förslag till reviderad investeringsplan 

för 2007, med ändringen att 400 tkr för projekt ”Idrottslokaler 
Hagaområdet” flyttas till 2008. 

Bakgrund 
Fastighetsnämnden har upprättat förslag till reviderad investeringsplan 
avseende år 2007. I kommunfullmäktiges beslut om investeringsram för 
2007 för förvaltningsfastigheter, uppgår ramen till 67 600 tkr. Beslut 
om investeringsramar för perioden 2008-2010 fattas i Mål och 
resursplan för den planperioden. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-04-24, § 120 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-11 med investerings-

budget 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-03-29, § 32 med bilaga 1-3 
 
– – – – 
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Dnr 160/07  040 
 

§ 164 Hantering av realisationsförluster och 
realisationsvinster 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till hantering av realisationsförluster och 

realisationsvinster; samt 
 

att förslaget skall gälla från och med verksamhetsåret 2007. 

Bakgrund 
I mål och resursplan 2007 med plan för 2008-2009 som togs i 
kommunfullmäktige § 12, 2006-11-27 beslutades att kommunstyrelsen 
i samråd med berörda förvaltningar skulle ta fram ett förslag kring 
hanteringen av realisationsvinster och realisationsförluster. 

Överläggning 
Ekonomidirektören besvarar frågor av Erland Solander (m) och 
Andreas Nelvig (m). 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-04-10, § 101 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-23 
 
– – – – 
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Dnr 426/06  283 
 

§ 165 Förslag till reviderat internhyressystem 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att indexberäkningen i internhyressystemet ändras fr.o.m. 2008 i 

enlighet med bilagda förslag; 
 

att hyreshöjningar och motsvarande ramjusteringar fr.o.m. 2008 
görs inom den ram som anges i Mål och resursplanen; 
 

att justeringar av internhyran för enskilda fastigheter och grupper 
av fastigheter får ske inom givna budgetramar; 
 

att hyrestidens längd justeras i enlighet med förslaget vid 
kommande investeringsåtgärder; 
 

att en översyn av internhyressystemet ska ske minst vart sjätte år; 
 

att övriga justeringar i enlighet med kommunstyrelsekontorets 
skrivelse den 17 april 2007 kan göras inom systemets ramar i 
direkt diskussion med berörda förvaltningar. 

Bakgrund 
Fastighetskontoret har utarbetat ett förslag till reviderat internhyres-
system. 
 
Förslaget har skickats ut till berörda förvaltningar. De inkomna 
remissynpunkterna tillstyrker fastighetskontorets förslag men förut-
sätter att framtida hyreshöjningar täcks genom motsvarande 
ramjusteringar. 
 
Kommunstyrelsekontoret ser positivt på fastighetskontorets förslag 
men föreslår två tillägg. Det ena tillägget är att det reviderade intern-
hyressystemet ska börja gälla fr.o.m. 2008. Det andra tillägget är att 
hyresjusteringar och motsvarande ramjusteringar fr.o.m. 2008 görs 
inom den ram som anges i Mål och resursplanen. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-04-24, § 119 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-17 
• Kultur & Fritids skrivelse 2006-11-08 
• Socialtjänstens skrivelse 2006-11-27 
• Överförmyndarnämndens remissvar 2006-11-10 
• Miljökontorets skrivelse 2006-10-27 
• Fastighetsnämndens protokoll 2006-08-30, § 86 
• Fastighetskontorets skrivelse 2006-08-24 med bilaga 
 
– – – – 
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Dnr 54/07  007 
 

§ 166 Svar på revisionsrapport - granskning av nytt 
system för leverantörsfakturahantering 

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

anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Revisionen har granskat kommunens nya system (Ascendo) för han-
tering av leverantörsfakturor.  De anser i huvudsak att systemet funge-
rar tillfredställande men att dokumentation och rutiner avseende syste-
met behöver förbättras. Kommunstyrelsekontoret håller till stor del med 
om revisionens synpunkter och planerar genomföra vissa aktiviteter för 
att förbättra dokumentationen och rutiner kring systemet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-04-24, § 121 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10 
• Kommunrevisionens skrivelse 2007-01-10 
• KPMG:s revisionsrapport 2007-01-16 om ”Granskning av nytt 

system för leverantörsfakturahantering” 
• Fastighetsnämndens protokoll 2007-04-26, § 52 
• Fastighetskontorets skrivelse 2007-04-02 
 
– – – – 
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Dnr 102/07  030 
 

§ 167 Svar på motion (fp) om Sundsvall behöver en 
gemensam och långsiktig investeringsplan 

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

 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en långsiktig 

investeringsplan i samband med beredning av förslag till Mål 
och resursplan 2008 samt plan för åren 2009-2010. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna har översänt en motion till kommunfullmäktige 
i Sundsvalls kommun gällande: ”Sundsvall behöver en gemensam och 
långsiktig investeringsplan.” I motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med 
förslag om upprättande av en gemensam och flerårig investeringsplan. 
 
Ärendet har handlagts av kommunstyrelsekontoret. 
 
Kommunstyrelsekontoret delar Folkpartiet Liberalernas uppfattning 
och föreslår att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en 
långsiktig investeringsplan i samband med beredning av förslag till Mål 
och resursplan 2008 med plan för åren 2009-2010. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-04-24, § 125 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-10 
• Motion från Folkpartiet Liberalerna (fp) 2007-02-27 
 
– – – – 
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Dnr 412/03  514 
 

§ 168 Organisation av kommunens parkeringsverk-
samhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvall Parkera AB (Parkera) bibehålls som bolag med ansvar 

för samtliga kommunala parkeringsanläggningar förutom 
anläggningar belägna inom allmän platsmark; 
 

att Parkeras ansvar även omfattar de anläggningar som skapas 
genom medel från s.k. friköpsavtal; 
 

att stadsbyggnadsnämndens ansvar för parkeringsplaneringen 
förtydligas i enlighet med av kommunstyrelsekontoret lämnat 
förslag. Förslagen avser tillägg i reglemente för stadsbyggnads-
nämnden, bolagsordning för Sundsvall Parkera AB samt 
bolagsspecifikt ägardirektiv för SKIFU. Förslagen finns intagna 
i bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets skrivelse; 
 

att stadsbyggnadsnämnden, som tillika är trafiknämnd, övertar det 
operativa ansvaret, innefattande ansvar för erforderlig personal, 
för drift och tillsyn av parkeringsplatser inom allmän platsmark; 
 

att friköpsavtal skall vara ett verktyg för kommunens parkerings-
planering samt administreras av stadsbyggnadsnämnden, samt 
 

att frågan om kommersiella fastigheter hanteras i kommun-
styrelsens redovisning av budgetuppdraget ”att lämna förslag på 
hur kommunens fastighetshantering kan renodlas”; samt. 
 

att  organisationsförändringen skall träda i kraft och börja gälla från 
och med den 1 januari 2008. 

Bakgrund 
I april 2004 presenterade Thore Hallbäck, på kommunstyrelsens upp-
drag, en utredning avseende organisation av parkeringsverksamheten i 
Sundsvalls kommun. Av i utredningen framförda skäl förordas att an-
svaret för all parkering sammanförs till stadsbyggnadsnämnden och 
stadsbyggnadskontoret. 
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Därmed skapas, enligt utredaren, optimala möjligheter till samordning 
mellan den fysiska planeringen, trafikplanering samt planering och drift 
av parkeringsverksamheten. Stadsbyggnadsnämnden skulle sedan ha att 
pröva om all parkeringsverksamhet skall utföras i egen regi eller om 
delar av verksamheten skall upphandlas i konkurrens. 
 
Kommunstyrelsekontoret har tidigare framfört att övervägande skäl 
talar för att allt ansvar för den fysiska planeringen i olika former samt 
för drift och övervakningen av parkeringen i Sundsvalls kommun sam-
las i en och samma organisation. Därmed skapas också förutsättningar 
för en hög effektivitet i verksamheten. Vidare har framförts att stads-
byggnadsnämnden och därmed stadsbyggnadskontoret framstår som 
det naturliga alternativet att ta det samlade ansvaret. 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 25 oktober 2004 uppdra åt stadsbygg-
nadsnämnden att bl.a. genomföra en utredning avseende hur trafik-
planering och parkering skall formas för att stödja de övergripande 
målen för stadens utveckling. Stadsbyggnadskontoret har överlämnat 
delrapport för detta utredningsuppdrag. Förslaget diskuterades på 
finansutskottet den 4 april 2006, § 70. Ärendet togs åter upp av finans-
utskottet den 26 september 2006, § 189. Utskottet beslöt då att bord-
lägga ärendet. 
 
Vid kommunstyrelsens finansutskotts sammanträde den 28 november 
2006 överlämnade den politiska majoriteten (socialdemokraterna, 
miljöpartiet och vänsterpartiet) en skrivelse innehållande ett principiellt 
ställningstagande till organisering av parkeringsverksamheten. 
Förslaget innebar att kommunens parkeringsverksamhet organiseras på 
följande sätt. 
 
1. Parkera bibehålls som bolag med ansvar för parkeringsanläggningar. 
2. Stadsbyggnadsnämnden övertar det operativa ansvaret, inklusive personal, för 

drift och tillsyn av parkeringsplatser på allmän platsmark. 
3. Stadsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens parkeringsplanering tydliggörs. 
4. Friköpsavtal skall vara ett verktyg för kommunens parkeringsplanering. Avtalen 

administreras av stadsbyggnadsnämnden, som kan ge Parkera i uppdrag att verk-
ställa åtgärder som nämnden beslutat. 

5. De kommersiella fastigheter som finns i kommunen (fastighetskontoret) bör föras 
över till SKIFU (förutsatt att det inte medför betydande kostnader). 

 
Utifrån ovanstående ställningstagande ges kommunstyrelsekontoret i uppdrag att 
belysa vilka förändringar i organisation och styrdokument m.m. som behövs för att 
genomföra detta, samt att återkomma till finansutskottet med förslagen. 
 
Finansutskottet beslöt den 28 november 2006, § 19, att ge kommun-
styrelsekontoret i uppdrag belysa vilka förändringar i organisation och 
styrdokument m.m. som skulle behövas för att genomföra majoritetens 
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förslag samt att kontoret tar de sedvanliga kontakterna med facken och 
att kontoret återkommer snarast möjligt till finansutskottet med för-
slagen. 
 
Underhand har upplysts att med begreppet ”parkeringsanläggningar” i 
punkt 1 ovan åsyftas av Parkera ägda parkeringsfastigheter samt de 
parkeringsanläggningar som upplåtits genom avtal till bolaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2007 att bordlägga ärendet. 

Överläggning 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till finansutskottet förslag med det tillägget 
att ändringen skall träda i kraft och börja gälla från och med den 1 
januari 2008.  
 
Lars Persson (fp) yrkar återremiss med motiveringen att han vill få 
fram ett förslag där verksamheten placeras under en huvudman. 
Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) 
instämmer i yrkandet.  
 
Efter överläggningen ställer ordföranden proposition på om ärendet 
skall återremitteras eller avgöras i dag. Hon finner att utskottet beslutar 
att frågan skall av avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på finansutskottets förslag med 
Anita Bdiouis i kommunstyrelsen framlagda tilläggsyrkande. Hon 
finner att utskottet beslutar i enlighet med Anita Bdiouis förslag.  

Reservation 
Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m), Andreas Nelvig (m), Eva 
Lohman (m), Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-04-10, § 148 
• Finansutskottets protokoll 2007-03-13, § 79 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-05 
• Förslag till tillägg i reglemente för SBN, bolagsordning för 

Sundsvall Parkera AB samt bolagsspecifikt ägardirektiv för SKIFU 
• Förteckning över överlåtna fastigheter 
• Yttrande från stadsbyggnadskontoret 2007-01-29 
 
– – – – 
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Dnr 133/06  821 
 

§ 169 Avsiktsförklaring om ändrat ägande i 
Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avsiktsförklaringen om ändrat ägande i Sundsvalls 

Hamn AB; samt 
 

att rekommendera att det i avtalet vad gäller de delar som avser 
kombiterminalen anges Tunadalsområdet i stället för 
Tunadalshamnen. 
 

Bakgrund 
SCA och Sundsvalls kommun har tagit fram ett förslag till avsikts-
förklaring om ändrat ägande i Sundsvalls Hamn AB. Idag ägs hamn-
bolaget av kommunen till 45 %, SCA till 45 % och Redareföreningen 
till 10 % av aktierna. 

Överläggning 
Ordföranden förklarar att ärendet skall vidare till kommunfullmäktige 
och att det därför bör göras en smärre justering i förslaget till beslut. 
 
Ingrid Möller (mp) yrkar att det görs ett tillägg i beslutsförslaget med 
en att-sats i vilket det uttalas en rekommendation att det i avtalet vad 
gäller de delar som avser kombiterminalen anges Tunadalsområdet i 
stället för Tunadalshamnen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag och Ingrid 
Möllers yrkande. 

Jäv 
Lena Österlund (s) anmäler jäv och är inte närvarande vid ärendets 
behandling. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2007-04-16, § 113 
• Avsiktsförklaring om ändrat ägande i Sundsvalls Hamn AB 
 
– – – –
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Dnr 563/05  459 
 

§ 170 Åtgärder för behandling av matavfall i 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att godkänna förslag från Reko på åtgärder för hur det biologiska 

avfallet ska behandlas, samt 
 

att åtgärderna för innevarande år finansieras inom nu gällande taxa 
för hushållsavfall. 

Bakgrund 
Reko har på kommunstyrelsens uppdrag lämnat förslag på kostnads-
beräknade åtgärder för hur det biologiska avfallet ska behandlas. 
Förslaget går i korthet ut på att hushåll, främst i kommunens ytter-
områden, ska informeras om hemkompostering, informeras om och 
uppmuntras att skaffa köksavfallskvarnars samt att sex kommunala 
storkök ska införa avfallskvarnar. Kostnaderna beräknas till 500 000 
kronor och Reko avser att påbörja arbetet under maj 2007. Åtgärderna 
för innevarande år finansieras inom nu gällande taxa för hushållsavfall. 

Överläggning 
Reinhold Hellgren yrkar avslag. 
 
Andreas Nelvig (m) framför att moderaterna ifrågasätter investerings-
bidraget till hemkompostering. Hans Brynielsson (kd) förklarar att han 
delar denna inställning.  
 
Ordföranden ställer samordningsutskottets förslag mot Reinhold 
Hellgrens avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt utskottets förslag. 

Reservation 
Reinhold Hellgren (c) anmäler reservation till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-04-17, § 77 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-04 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-05-14 21 
 

• Skrivelse från Reko Sundsvall AB 2007-03-28 
• Kommunstyrelsens protokoll 2007-03-12, § 125 
 
– – – – 
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Dnr 281/06  214 
 

§ 171 Detaljplan för del av Fors 4:40 Matfors 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta av stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till detaljplan 

för del av Fors 4:40, Matfors. 

Bakgrund 
Planområdet är beläget vid väg 544, Luckstavägen, söder om Matfors 
centrum och planen syftar till att tillskapa 13 tomter för enfamiljshus i 
sluttningen ner mot Öster Rännöbodsjön. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden 12 februari – 9 mars. 
Inkomna yttranden har avsett förorenad mark, buller och dagvatten. 
Ändringarna har inte varit av sådan betydelse att ny utställning har varit 
motiverad. 
 
I Översiktsplan för Sundsvall 2005 tangerar en del av området Område 
FR2, Uvberget och resterande del är redovisad som Natur, skog och 
öppen mark. Utbyggnad av området bedöms inte inskränka tillgänglig-
heten naturen för rekreation, inte heller till strandskyddsområdet då 
allmänhetens tillgång till stranden är säkrad genom stigar och andra 
arrangemang. Ansökan ska göras till länsstyrelsen om upphävande av 
strandskydd och planen kan inte vinna laga kraft innan länsstyrelsen 
fattat beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-05-08, § 84 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-04-16 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-04-24 
• Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2007-04-18, § 108 
• Detaljplan för del av Fors 4:40 m.fl. antagande handling 

2007-03-20 inkl. 
- plankarta med bestämmelser 
- planbeskrivning 2006-10-03, rev 2007-03-20 
- genomförandebeskrivning 2006-10-03, rev 2007-05-08 
- samrådsredogörelse del 1 2006-10-03 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2007-05-14 23 
 

- Länsstyrelsen Västernorrlands samrådsyttrande 2006-05-29 
- Vägverkets skrivelse 2006-05-22 
- Miljönämndens protokollsutdrag 2006-06-21, § 92 
- Miljökontorets skrivelse 2006-05-24 
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-05-24 
- Skrivelse från Olle och Sonja Lindberg 2006-05-31 
- Skrivelse från Maj Nyby 2006-05-12 
- Skrivelse från Thomas Engberg 2006-05-28 
- Samrådsredogörelse del 2 2007-01-10 
- Länsstyrelsen Västernorrlands samrådsyttrande 2006-11-06 
- Miljökontorets skrivelse 2006-11-09 
- MittSverige Vatten skrivelse 2006-10-25, samt plankopia 
- Fastighetskontorets skrivelse 2006-11-10 
- Skrivelse från Olle och Sonja Lindberg 2006-11-07 
- Skrivelse från Åslin 2006-11-02 
- Skrivelse från Thomas Engberg 2006-11-10 
- skrivelse från Anna-Karin Eriksson och Calle Modin  

2006-11-13 
- Stadsbyggnadskontorets utlåtande 2007-03-20 
- Länsstyrelsen Västernorrlands samrådsyttrande 2007-03-05 
- Skrivelse från Vägverket 2007-03-01 
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-03-08 
- Miljökontorets skrivelse 2007-03-19 
- Kultur & Fritids skrivelse 2007-02-23 
- Olle och Sonja Lindberg skrivelse 2007-03-08 
- Lantmäterikontorets fastighetsförteckning 2007-01-15 

 
– – – – 
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Dnr 75/00  212 
 

§ 172 Samråd angående komplettering av 
vägutredning E4 Sundsvall med reviderad 
korridor i Nolby 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta av kommunstyrelsekontoret upprättat förslag till yttrande 

och överlämna detta till Vägverket, 
 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Bakgrund 
Vägverket Region Mitt har utarbetat ett förslag till komplettering till 
vägutredning för E4 Sundsvall från år 2000. Kompletteringen gäller en 
revidering med förskjutning av korridor B förbi Nolby i syfte att bättre 
ta hänsyn till viktiga riksintressen i området. Sundsvalls kommun 
bereds möjlighet att yttra sig över utredningen och MKB och har fått 
förlängd remisstid till den 26 maj 2007. 
 
Vägverket överlämnade vägutredningen för hela sträckan Myre – 
Skönsberg till regeringen 2002 för beslut om tillåtlighet enligt miljö-
balken. Den nu gjorda förändringen och kompletteringen av 
vägutredningen genomförs med syfte att minska konflikten mellan den 
nya vägsträckningen och riksintresset för kulturmiljövården i Nolby. 
Revideringen avser således endast denna sträcka. I övrigt gäller tidigare 
vägutredning. Underlag för föreslagen reviderad vägsträckning har 
tagits fram i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Vägverket. 

Överläggning 
Ingrid Möller (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till yttrande 
(sidorna 271-272 i handlingarna). 
 
Andreas Nelvig (m), med instämmande av Hans Brynielsson (kd), 
yrkar bifall till samordningsutskottets förslag till yttrande och avslag på 
Ingrid Möllers yrkande. 
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Reinhold Hellgren (c), Peder Björk (s) och Kim G Ottosson (v) yrkar 
bifall till samordningsutskottets förlag till yttrande.  
 
Ordföranden ställer samordningsutskottets förlag mot Ingrid Möllers 
yrkande och finner att ledamöterna bifaller utskottets förslag. 

Reservation 
Ingrid Möller (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2007-05-08, § 83 
• Miljöpartiets yrkande om yttrande om E4-syd 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-04 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-02 
• Kommunstyrelsekontorets yttrande 2007-05-28 
• Karta 
• Länsstyrelsen Västernorrlands beslut 2007-04-23 
• Vägverkets skrivelse 2007-04-05 
• Vägverkets skrivelse 2007-04-27 
• Vägverkets skrivelse 2007-04-19 
• Vägverkets skrivelse 2007-04-16 
• Vägverkets protokollsutdrag 2007-04-17 
 
– – – – 
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§ 173 Inbjudan från länsstyrelsen till seminarier om 
Ansvarskommitténs betänkande "Hållbar 
samhällsorganisation med utvecklingskraft" 
SOU 2007:10 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till seminariet den 25 maj 2007 anmäla Kim G Ottosson (v) och 

Mats Mehlin (c) samt kommundirektören Peter Gavelin och 
utredaren Kristin Eriksson och till seminariet den 11 juni 2007 
anmäla Andreas Nelvig (m), Peder Björk (s), Lena Österlund (s) 
och Sverker Ottosson (mp). 

Överläggning 
Ledamöterna diskuterar inbjudan från länsstyrelsen och kommer sedan 
överens om vilka som skall delta från Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Inbjudan seminarium om Ansvarskommitténs förslag, länsstyrelsen 

2007-04-25  
 
– – – – 
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Dnr 9/07  002 
 

§ 174 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 10, 16 och 24 april 2007; samt 
 
Samordningsutskottet den 3 och 17 april 2007. 

 
– – – – 
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Dnr 10/07  002 

§ 175 Delegationsbeslut enligt punkt 2.1 – 
beslutade upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga fyra beslut under perioden den 3 april 

till den 4 maj 2007 som fattats med stöd av punkt 2.1 i 
Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 11/07  002 
 

§ 176 Delegationsbeslut – personalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga två beslut om pension som fattats den 

22 mars (nr 7) och 24 april (nr 8) 2007 med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i personalfrågor. 

 
– – – – 
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§ 177 Delegationsbeslut enligt punkt 6.15 – 
kameraövervakningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga ett beslut som fattats den 3 maj 2007: 

• Länsstyrelsen i Västernorrlands län – kameraöver-
vakning av bussfordon som bedriver trafik på uppdrag av 
bolaget (Ks dnr 172/07  308) 

 
med stöd av punkt 6.15 i Delegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. 

 
– – – – 
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Dnr 187/07  002 
 

§ 178 Delegationsbeslut – bidrag ur fonden för 
bygdeavgiftsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga ett den 15 mars 2007 daterat yttrande 

till länsstyrelsen angående ansökningar om bygdeavgiftsmedel 
som beslutats av näringslivsutvecklaren.  

 
– – – – 
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Dnr 212/07  009 
 

§ 179 Delegationsbeslut – begäran om utlämnande 
av allmän handling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till sina handlingar lägga beslut den 3 maj 2007 som fattats av 

kommunjuristen. 
 
– – – – 
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§ 180 Information om E4 Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Magnus Lundberg, projektledare vid Vägverket Region Mitt, har 
bjudits in för att informera om projektet E4 Sundsvall. 

Överläggning 
Magnus Lundberg informerar om projektet E4 Sundsvall (tidigare 
kallat E4 Syd Sundsvall) och redogör då bl.a. för tidigare föreslagen 
vägdragning, den nya föreslagna vägkorridoren, den process med 17 
olika vägprojekt som nu pågår inom Vägverket, genomförda vägprojekt 
i Norden där OPS-lösningar (Offentlig Privat Samverkan) har använts 
samt möjliga alternativ för kommunal medfinansiering. 
 
Han besvarar frågor från ledamöterna. 
 
Ordföranden tackar för informationen som pågick cirka 40 minuter. 
 
– – – – 
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Dnr 6/07  006 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
 
• Presidiekonferensens protokoll den 19 mars 2007 
 
• Avfallsplan för Sundsvalls kommun 2008—2011 (utdelas till 

ledamöterna) 
 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 28 mars 2007 

(Ks dnr 549/06  007) 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
• Cirkulär 07:2  Öppna jämförelser av kommunernas vård och 

omsorg om äldre samt landstingens hemsjukvård 
• Cirkulär 07:3  Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108) – 

anstånd med fastställande av vissa typer av belägenhetsadresser 
• Cirkulär 07:5  Fastställande av föräldraskap 
• Cirkulär 07:6  Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 

barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 
• Cirkulär 07:7  Arbetsdomstolens dom 2007 nr 30 angående 

innebörden av bestämmelse i lokalt kollektivavtal om arbetstid för 
personal som övergick från landstinget till kommunen i samband 
med ÄDEL-reformen 

• Cirkulär 07:8  Vårpropositionen för år 2007 
• Cirkulär 07:9  Stöd vid införande av e-handel och e-fakturering; Ta 

del av projektledarens erfarenheter och råd, ny handledning m.m. 
• Cirkulär 07:10  Budgetförutsättningar för åren 2008-2010 
• Cirkulär 07:11  Elektronisk fakturering obligatoriskt i staten. 

Svefakturan standard 
• Cirkulär 07:12  Preliminär LSS-utjämning år 2008 
• Cirkulär 07:13  Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB 05) 
• Inbjudan till arbetslivskonferensen ”Krock eller möte?” om 

professionellt bemötande och ett öppet klimat för alla – oavsett 
sexuell läggning den 18 september 2007 i Stockholm 
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GÄVLEBORGS KOMMER & LANDSTING (i samarbete med 
Kommunförbundet Västernorrland och Kommunförbundet 
Västerbotten) 

• Inbjudan till kursen ”Gammalt blir som nytt – men alldeles fräscht 
– Regeringens delproposition till riksdagen om PBL!” den  
o 23 maj 2007 i Hudiksvall eller 
o 1 juni 2007 i Umeå 

RÄDDNINGSVERKET 
• Inbjudan till Centrala samverkanskurser, CSK 2007-2008 

(Mailat till förvaltningschefer och bolagschefer den 24 april 2007) 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ 
• Räddningstjänstförbundet återbetalar skattemedel 

(Ks dnr 290/05  024) 

KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport avseende granskning av underhållsplanering för 

fastigheter inom fastighetsnämndens fastighetskontor 
(Ks dnr 182/07  007) 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND 
• Förordnande från länsstyrelsen den 30 mars 2007 av 

begravningsombud (Björn Norell och Rune Östberg) i Sundsvalls 
kommun för tiden till och med den 31 december 2010 enligt 10 kap 
1 § begravningslagen (1990:1144), (Ks dnr 505/06  102) 

PROMIDNORD.NET (Baltic Sea Region Interreg III B) 
• Inbjudan till konferensen ”Ny MittNordisk Europaregion?” om 

transnationellt regionalt utvecklingssamarbete den 30 maj 2007 i 
Sundsvall (Ks dnr 498/06  106) 

 
– – – – 
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