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Tid Kl. 14.00- 15.15 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Lars Persson (FP) ordförande  
 Erland Solander (M) ersättare för Magnus Sjödin (M) 
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Protokollet omfattar §§ 66-100 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Leif Nilsson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-01-17 2011-01-19 2011-01-20 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2011-02-11  Johan Forssell 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leif Nilsson med 
Åsa Ulander som ersättare. 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 4 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00032 
 

§ 66 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
 
• SM-veckan 1 – 6 februari 2011, ett arrangemang som är dubbelt så 

stort jämfört med förra gången det arrangerades i Sundsvall 
• Varumärket Norrlands huvudstad 
• Projekt mångfald och valfrihet, som har till syfte att säkerställa 

leverans av de olika intentionerna i MRP 2011-12 
 
– – – – 
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KS-2010-00710 
 

§ 67 Val av ledamöter och ersättare till 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Natur-
skyddsfond 2011-01-01—2014-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Jan-Olov Lampinen (S), Lysekilsvägen 18, 857 33 

Sundsvall, till ledamot i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 
Naturskyddsfond för perioden 2011-01-01—2014-12-31,  

  
att utse Lena Sjöberg (S), Nedansjövägen 45, 860 13 Stöde, till 

ersättare i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond för 
perioden 2011-01-01—2014-12-31, 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och två ersättare till 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden  
2011-01-01 till 2014-12-31. 2010-12-20 § 64 utsåg kommunstyrelsen 
Jan-Olov Tedebrand (MP) till ledamot och Per Magnus Forsberg (M) 
till ersättare. 

Överläggning 
Nomineringar har inkommit. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-20 § 64 
 
– – – – 
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§ 68 Projektet Lika Värda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna slutrapporten från projektet Lika Värda daterad  

2010-12-17, 
  
att uppdra till projektledaren för Lika Värda att i samråd med 

koncernstaben söka medel hos Sveriges Kommuner och 
Landsting för ett fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering. 

Bakgrund 
Projektet Lika Värda har utarbetat en slutrapport, som bland annat 
innehåller förslag till ett fortsatt arbete från och med 2011. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-01-10 § 2 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-27 
• Slutrapport Lika Värda 2009-2010, daterad 2010-12-17 
 
– – – – 
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KS-2010-00819 
 

§ 69 Referensgrupp för arbetet med bildandet av 
en ny myndighet enligt den nya 
kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att inom kommunen tillsätta en referensgrupp för arbetet med 

bildande av en ny myndighet enligt den nya kollektivtrafiklagen 
(SFS 2010:1065), 

  
att infrastruktur- och serviceutskottets ordförande och ägarrådets 

representanter i Västernorrlands läns Trafik AB är represen-
terade i referensgruppen. 

Bakgrund 
En ny lagstiftning om kollektivtrafik träder i kraft 1 januari 2012. 
Enligt denna ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafik-
myndighet. Det finns olika alternativa möjligheter för hur myndigheten 
ska organiseras, ett arbete med detta pågår inom Västernorrlands läns 
Trafik AB. För att ge synpunkter under det fortsatta arbetet bör en 
kommunal referensgrupp utses. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-01-10 § 3 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-21 
 
– – – – 
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KS-2010-00294 

§ 70 Avtal avseende förskottering av 
finansieringen för Sundsvalls hamns 
anslutning till Ådalsbanan i Maland, 
upprustning och elektrifiering av 
Tunadalsbanan 

Beslut 
Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avtal avseende förskottering av finansieringen för 

Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, 
upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, 

  
att finansieringen av detta hänskjuts till kommunfullmäktiges beslut 

om mål- och resursplan (MRP) för berörd period. 

Bakgrund 
Godkännande av avtal avseende förskottering av finansieringen för 
Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och 
elektrifiering av Tunadalsbanan. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) begär att få göra en protokollsanteckning med 
samma lydelse som Leif Nilssons (S) protokollsanteckning vid ärendets 
behandling i infrastruktur- och serviceutskottet, vilket ordföranden 
godkänner. 

Protokollsanteckning  
Det är av största vikt att projektet kommer igång senast 2019. Eftersom 
Trafikverket, i dagsläget, flyttar resurser från norra Sverige till södra 
Sverige. Det är viktigt att man prioriterar järnvägsinvesteringar i 
Norrland. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-01-10 § 4 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-29 
• Avtal avseende förskottering av finansieringen för Sundsvalls 

hamn anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och 
elektrifiering av Tunadalsbanan, 2010-03-31 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-26 § 647 
 
– – – – 
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§ 71 Utvärdering av dansundervisning för elever i 
årskurs 2 till 9 under våren 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna. 

Bakgrund 
Vårterminen 2010 deltog ca 1500 elever i Sundsvalls skolor i dans-
undervisning. Undervisningen är en insats inom det förebyggande 
arbetet och har bäring på tre av kommunens fem prioriterade 
arbetsområden inom folkhälsa.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-01-10 § 6 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-21 
• Utvärdering av dansundervisning för elever i årskurs 7 till 9 våren 

2010 daterad 2010-1104  
 
– – – – 
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§ 72 Det kommunala nyttjandet samt bidrag till 
Sundsvalls samlingslokaler - MRP-uppdrag 
nr 22, 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga redovisningen av MRP-uppdrag nr 22 2009 till 

handlingarna, 
  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att komplettera förslag till 

åtgärder med en analys av behov, nytta, kostnader och 
finansiering. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige lade i MRP 2009 ett uppdrag till kultur- och 
fritidsnämnden att utreda det kommunala nyttjandet samt bidrag till 
Sundsvalls samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-01-10 § 7 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-30 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-12-16 § 132 
• Kultur & fritids skrivelse 2009-11-11 
• Rapport ”Det kommunala nyttjandet samt bidrag till Sundsvalls 

samlingslokaler”, november 2009 
 
– – – – 
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§ 73 Earth Hour Challenge 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Samordningsutskottet beslutade 2010-09-28 § 664 att Sundsvalls 
kommun skulle delta i Earth Hour Challenge. Då personal, som varit av 
stor betydelse för arbetet, varit frånvarande från arbetet på grund av 
sjukdom i familjen, har arbetet inte kunnat genomföras.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-01-10 § 8 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-27 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 12 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00568 
 

§ 74 Avfallstjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge Reko Sundsvall AB i uppdrag att omedelbart påbörja 

upphandlingen av avfallstjänster, 
  
att ge koncernstaben i uppdrag att utreda huruvida Reko Sundsvall 

AB:s verksamhet ska organiseras i förvaltning eller som bolag 
under kommunstyrelsen, 

  
att återrapportera till kommunstyrelsen ska ske senast mars 2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben har, i enlighet med av kommunstyrelsen tilldelat 
uppdrag, tagit fram underlag för kommunfullmäktiges beslut angående 
avfallsbehandlingstjänster. Det har konstaterats att Sundsvalls kommun 
i vart fall måste upphandla avfallstjänster. Det föreslås även att tjänster 
som handhas av Reko Sundsvall AB såsom administration, information 
och ekonomiska tjänster rörande hanteringen av hushållsavfall flyttas 
över till förvaltning. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 1 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-20 
• Konkurrensverkets beslut 2009-03-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 § 1031 
 
– – – – 
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§ 75 Ekonomiska ramar för MRP 2011 (årsbudget 
2011) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 

2011 i enlighet med koncernstabens förslag 2010-12-28, 
  
att uppdra till nämnderna att under början av 2011 fastställa 

verksamhetsmål och indikatorer utifrån de processmål som 
fastställts i MRP 2011-2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla 
för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2011 – 1 år (Årsbudget 
2011). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning 
mellan nämnderna samt processmål för varje huvud- och stödprocess 
enligt kommunfullmäktiges beslut 20 december 2010 § 37 om Mål och 
resursplan för 2011-2012 med plan för 2013-2014. Kommunfull-
mäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen för 
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnads-
uppräkningar. 

Överläggning 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), Tommy Eriksson (S), Lena Öster-
lund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson (V) 
avstår från att delta i beslutet, med hänvisning till egna ställnings-
taganden vid kommunfullmäktiges behandling av MRP 2011.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 2 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-28 inkl. bilagor 
 
– – – – 
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§ 76 Överföring av nämndernas resultat 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa koncernstabens förslag till ”Regler för överföring av 

nämndernas resultat” daterat 2010-10-21, 
  
att reglerna gäller från 2011-03-01,  
  
att de nya reglerna inarbetas i ”Regler för styrning och uppföljning 

av mål och resurser i Sundsvalls kommun”. 

Bakgrund 
Kommunallagen är det ramverk som ytterst styr hur kommunen ska 
budgetera sina verksamheter. Krav finns på god ekonomisk hushållning 
och en ekonomi i balans. För ökad styrning har förslag på nya regler för 
överföring av nämndernas resultat tagits fram.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-02 § 830 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-13 inkl. bilagor 
 
– – – – 
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§ 77 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 
2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag 2010-12-10 till låneramar för 

Sundsvalls kommuns bolag, 
  
att antagna låneramar börjar gälla från och med 2011-01-17. 

Bakgrund 
Enligt ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls 
kommun” kan helägda bolag ansöka om en låneram för sin kort- och 
långfristiga upplåning. Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till 
låneramar för Sundsvalls kommuns bolag. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 3 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-10 
 
– – – – 
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§ 78 Varumärkesplattform för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till varumärkesplattform för 

Sundsvalls kommun daterat 2010-12-22, 
  
att varumärket Sundsvall ska stödja den målbild som fastställs i den 

hållbara tillväxtstrategin för år 2021, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån 

varumärkesplattformen fastställa marknadsföringsstrategi för 
Sundsvalls kommun, 

  
att arbetet med varumärket finansieras genom MRP 2011-2012 med 

plan för 2013-2014, fastställd i kommunfullmäktige 2010-12-20 
§ 37 enligt uppdrag nr. 3 i Näringsliv och arbete. 

Bakgrund 
Koncernstaben inledde 2009 ett långsiktigt varumärkesarbete för 
Sundsvalls kommun och föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
varumärkesplattform för Sundsvalls kommun samt ger kommun-
styrelsen i uppdrag att fastställa en marknadsföringsstrategi utifrån 
varumärkesplattformen. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) och Bodil Hansson (S) yrkar att ärendet ska 
bordläggas för att ge möjlighet till ytterligare politiska diskussioner i 
ärendet. 
 
Sammanträdet ajourneras för enskilda överläggningar. 
 
Sverker Ottosson (MP) begär att till protokollet få foga en 
protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner. 
 
Lars Persson (FP) yrkar avslag på Kim G Ottossons m fl yrkande om 
bordläggning. 
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Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden 
proposition på bordläggningsyrkandet och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på finans- och 
näringslivsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit 
detsamma. 
 
Kim G Ottosson (V) och Bodil Hansson (S) meddelar att de åter-
kommer med ställningstagande i ärendet vid kommunfullmäktiges 
behandling av detsamma. 

Protokollsanteckning 
Vi i Miljöpartiet är stolta över Sundsvall och skulle helst vilja visa det 
genom att använda namnet ”Sundsvall” som varumärke. Eventuella 
yviga tillägg anser vi är inte till någon fördel, snarare tvärtom. 
Innehållet är dock det viktigaste. Vi vill se att varumärket tydligt 
uttrycker hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 4 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-22 inkl. bilaga 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 18 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00638 
 

§ 79 Arbetsbudget år 2011 för anslaget för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring 
och turism 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa arbetsbudget för 2011, vad gäller anslaget för 

näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, enligt 
koncernstabens förslag 2010-12-23, 

  
att upphäva beslut taget av finansutskottet 2009-11-03 § 686 

gällande projektet Kompetens och inflyttning till 
Sundsvallsregionen samt inflyttningslotsverksamhet avseende 
perioden 2011-2012, 

  
att Leader Mittland beviljas 500 tkr per år under 2011-2013 för 

landsbygdsutveckling, 
  
att bevilja 600 tkr per år under perioden 2011-2012 för fortsatt 

arbete med att utveckla Sundsvallsregionen, 
  
att bevilja totalt 900 tkr under perioden 2011-2014 för att fortsätta 

utveckla samarbetet mellan Sundsvall, Östersund och 
Trondheim (SÖT). Beslutet villkoras med att projektet beviljas 
medel inom ramen för Interreg, 

  
att finansieringen av Leader Mittland, utvecklingen av Sundsvalls-

regionen samt SÖT-samarbetet belastar anslaget för näringslivs-
verksamhet samt marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till arbetsbudget för 2011 
avseende anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och 
turism. Koncernstaben framhäver att anslaget i första hand bör dispo-
neras för genomförandet av utvecklingsplanen för tillväxt och arbete, 
plan för marknadsföring samt turismstrategin.  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 19 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 5 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-23 inkl. bilaga 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 20 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00339 
 

§ 80 Finansiering av Mitt Sverige Turism 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta 140 tkr ur anslaget för näringslivsverksamhet, 

marknadsföring och turism till drift och avveckling av Mitt 
Sverige Turism under 2011, 

  
att notera att eventuella tillkommande avvecklingskostnader 

hanteras i ett separat ärende så snart underlag föreligger, dock 
senast i april 2011. 

Bakgrund 
Mitt Sverige Turism (MST) kommer att avvecklas under 2011 och 
ersättas av en ny länsturismfunktion hos Kommunförbundet. MSTs 
verksamhet fram till avvecklandet 2011-07-01 måste dock finansieras, 
liksom eventuella tillkommande avvecklingskostnader som inte täcks 
av konsortialavtalet eller det egna kapitalet. Uppgifter om tillkomm-
ande avvecklingskostnader saknas.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 6 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25 § 837 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 21 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00828 
 

§ 81 Val av styrelseledamot samt ersättare till Mitt 
Sverige Turism 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ledamot i Mitt Sverige Turisms styrelse, för verksamhetsåret 

2011, utse Anita Bdioui, Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk, 
  
att till ersättare i Mitt Sverige Turisms styrelse, för verksamhetsåret 

2011, utse Habib Effati, Fredsgatan 21, 852 35 Sundsvall. 

Bakgrund 
Mitt Sverige Turism (MST) kommer att avvecklas under 2011 och 
ersättas av en ny länsturismfunktion hos Kommunförbundet. MST 
kommer dock att finnas kvar fram till avvecklandet 2011-07-01 varför 
en styrelseledamot samt ersättare för denna bör utses. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 7 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-27 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 22 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00652 
 

§ 82 Förutsättningar för spårbunden 
kollektivtrafik i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun i dagsläget inte ersätter stadsbussar med 

spårbunden lokaltrafik. 

Bakgrund 
Frågan om ersättning av stadsbussar med spårbunden lokaltrafik har 
översiktligt utretts av koncernstaben. Förvaltningen föreslår, med 
hänvisning till de kostnader som uppstår, att stadsbussarna i dagsläget 
inte ersätts. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-01-10 § 5 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-28 
• Utredning ”Förutsättningar för spårbunden trafik i Sundsvall”, 

2010-10-15 
 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 23 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
KS-2010-00429 
 

§ 83 Alternativ för utveckling av stadshuset i 
Sundsvall  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte utnyttja den optionsrätt med utgångstid 2011-03-31, som 

möjliggör för Sundsvalls kommun att återta (förvärva aktierna i 
Stadshuset i Sundsvall AB) Stadshuset till kommunal ägo, 

  
att bevilja ett ökat anslag för tillkommande kostnader, i medeltal  

622 tkr/år 2012-2021, för hyra/intrång i dispositionsrätten av 
stadshusets plan 1, 

  
att den ökade kostnaden, 622 tkr/år 2012-2121, behandlas i 

kompletteringsbudgeten för 2012 och för kommande år inarbetas 
i kommande mål- och resursplaner, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna erforderliga avtal med 

Fastighetsaktiebolaget Norrporten AB enligt föreslagna 
revidering och ovanstående beslut. 

Bakgrund 
Stadshuset i Sundsvall AB är ett bolag som ägs gemensamt av 
Sundsvalls kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten AB. 
Bolaget äger fastigheten stadshuset. Sundsvalls kommun är erbjuden att 
etablera Sundsvalls Business Regions (SBR) verksamhet i stadshusets 
entrévåning, vilket väl överensstämmer med SBR:s ambitioner med 
tillgänglighet och samverkan. Dessa planerade förändringar i stadshuset 
kommer sannolikt att innebära ett mer levande stadshus och det kan i 
sin tur leda till en mer levande stadskärna. Enligt förslag ska därför 
aktieägaravtalet revideras. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 9 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-30 
• Koncernstabens PM 2010-11-15, reviderat 2010-11-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-06 § 47 
 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 24 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00833 
 

§ 84 Lokaler för Sundsvalls kommuns 
verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna hyresavtal med 

Stadshuset i Sundsvall AB avseende lokaler för Sundsvalls 
kommun i entrévåningen i stadshuset, 

  
att bevilja ökat anslag för ökad hyreskostnad, 280 tkr/år 2012-2121, 
  
att den ökade kostnaden, 280 tkr/år 2012-2121, behandlas i 

kompletteringsbudgeten för 2012 och för kommande år inarbetas 
i kommande mål- och resursplaner. 

Bakgrund 
Stadshuset i Sundsvall AB är ett bolag som ägs gemensamt av 
Sundsvalls kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten AB. 
Bolaget äger fastigheten stadshuset. Ett projekt med att skapa ett 
Visitor Centre i stadshuset där turistbyrån ska ingå pågår. EU-, 
länsstyrelse- och kommunala medel har beviljats projektet. Total 
budget för projektet uppgår till ca 13,6 mkr. 
 
Sundsvall Business Region (SBR) är ett samlande namn för Investera i 
Sundsvall AB, den kommunala företagslotsen och Sundsvalls 
turistbyrå. Sundsvalls kommun är erbjuden att etablera Sundsvall 
Business Regions (SBR) verksamhet i stadshusets entrévåning. 
Erbjudandet överensstämmer väl med SBR:s ambitioner med 
tillgänglighet och samverkan. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 10 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-29 
• Advokatfirma Lindahls PM 2010-12-23 
• Utkast till hyreskontrakt 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 25 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00803 
 

§ 85 Allmänna bestämmelser för användande av 
Sundsvalls Vatten AB:s allmänna vatten- och 
avloppsanläggning samt information till 
fastighetsägare 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att antaga bifogade förslag till allmänna bestämmelser för 

Sundsvall Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) samt ”Information till fastighetsägare”, 

  
att upphäva gällande allmänna bestämmelser för Sundsvall Vatten 

AB:s allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) antagna 
av kommunfullmäktige 1985-09-15. 

Bakgrund 
Nu gällande bestämmelser för Sundsvall Vatten AB:s allmänna vatten- 
och avloppsanläggning (ABVA) har antagits av kommunfullmäktige 
1985-09-15. Dessa bestämmelser grundas på tidigare gällande lag 
(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 2007-01-01 
trädde lag (2006:412) om allmänna vattentjänster i kraft. Samtidigt 
upphävdes den tidigare gällande va-lagen. För att anpassas till den nya 
vattentjänstlagen erfordras en revidering av nu gällande ABVA.   

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 11 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-22 
• Förslag till Allmänna bestämmelser för använda av Sundsvall 

Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-12-17 § 94 
• Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll 2010-09-23 § 4 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse  
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 26 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00331 
 

§ 86 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB enligt 

Landstinget Västernorrlands regionala nämnds beslut 2010-10-
01 § 126. 

Bakgrund 
Ett förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB har 
upprättats i samråd med bolagets majoritetsägare Landstinget 
Västernorrland.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 12 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-13 
• Västernorrlands läns landsting, regionala nämnden, 

protokollsutdrag 2010-10-01 § 126 inkl bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31 § 996 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 27 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00205 
 

§ 87 Reviderad förbundsordning för finansiella 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Samordnings-

förbundet Sundsvall enligt förbundsstyrelsens förslag 2010-11-
19 § 69. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet Sundsvall har översänt ett förslag till ny 
förbundsordning, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsmed-
lemmarna godkänna. 

Jäv 
Lena Österlund (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 13 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-09 
• Samordningsförbundet i Sundsvall, styrelseprotokoll 2010-11-19 § 

69 inkl bilaga 
• Landstingsfullmäktiges protokoll 2010-12-09 § 193 
• Kommunrevisionens skrivelse 2010-10-15 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 28 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00783 
 

§ 88 Höjning av sammanträdesersättningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 att uppdra till arvodes-
kommittén att snarast återkomma med förslag till justerade arvoden för 
fritidspolitiker för mandatperioden 2010-2014. Arvodeskommittén har 
föreslår att sammanträdesersättningen fastställs till 1 000 kronor för 
tjänstgöring som överstiger 4 timmar per dag och 500 kronor för tjänst-
göring upp till och med 4 timmar per dag.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 14 
• Koncernstabens skrivelser 2010-12-22 
• Arvodeskommitténs protokoll 2010-12-03 § 2 
• Arvodeskommitténs skrivelse 2010-12-06 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 29 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00720 
 

§ 89 Arvoden för revisorer i Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Av kommunalförbundsordningen för Medelpads räddnings-
tjänstförbund framgår att kommunfullmäktige i varje medlemskommun 
utser 1 revisor och bestämmer arvode för denne. Därför bör ett beslut 
fattas om arvodets storlek. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 15 
• Arvodeskommitténs skrivelse 2010-12-22 
• Arvodeskommitténs protokoll 2010-12-03 § 4 
• Medelpads räddningstjänstförbunds revisorers skrivelse 2010-11-08 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 30 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00757 
 

§ 90 Taxa för kopior av allmänna handlingar 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa taxa för kopior av allmänna handlingar enligt koncern-

stabens förslag 2010-12-22 , 
  
att taxan gäller från och med 2011-01-17 

Bakgrund 
Taxan för kopiering av allmänna handlingar fastställdes av kommun-
fullmäktige 1990-12-17 och ändrades senast av fullmäktige 1995-12-
18. Taxan har i likhet med föregående år endast blivit föremål för 
justering med hänsyn till utvecklingen av allmänna konsumentpris-
index. Sådana justeringar får enligt fullmäktiges beslut fastställas av 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-01-11 § 16 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-22 inkl bilaga 
 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 31 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00340 
 

§ 91 Vindkraftsutredning med utgångspunkt i ny 
teknik och ändrat klimat - tematiskt tillägg till 
översiktsplanen, MRP-uppdrag nr 3, 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kartan på sidan 18 i det tematiska tillägget ska korrigeras, 
  
att sändlistan ska utökas med Norrskog, 
  
att att efter ovanstående korrigeringar sända ut förslaget till 

tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft på samråd 
2011-01-20 till 2011-03-21. 

Bakgrund 
Koncernstaben har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett 
förslag till vindkraftsplan för Sundsvall som ett tematiskt tillägg till 
Sundsvalls kommuns översiktsplan, enligt MRP-uppdrag nr 3 från 
2010.  
 
Ny lagstiftning, ny teknologi och nya mätmetoder har gjort det nöd-
vändigt att uppdatera den befintliga vindkraftsplanen från år 2000 för 
att tillmötesgå det ökade intresset för vindkraftsetableringar i kommunen. 

Överläggning 
Erland Solander (M) påpekar att kartan på sidan 18 i det tematiska 
tillägget inte stämmer överens med underlaget i övrigt, samt att 
Norrskog bör ingå i sändlistan. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-01-11 § 3 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-27 
• Vindkraftens möjlighet i Sundsvalls kommun - Tematiskt tillägg 

till Sundsvalls kommuns översiktsplan, inkl. sändlista 
• Bilaga med fakta om vindkraft 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
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2011-01-17 32 
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KS-2010-00732 
 

§ 92 Yttrande över översiktsplan för Timrå 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande 2010-12-23 och 

överlämna det till Timrå kommun. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över upprättad 
samrådshandling för Timrå kommuns kommunövergripande översikts-
plan, enligt remiss daterad 11 november 2010. Planförslaget med 
bilagor finns tillgängliga på Timrå kommuns hemsida. www.timra.se 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-01-11 § 4 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-23 
• Förslag till yttrande 2010-12-23 
• Bilaga med kartillustrationer för Ådalsbanan 

 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 33 
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KS-2010-00578 
 

§ 93 Förändring av viss del av övergripande mål 
gällande markförsörjning för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta stadsbyggnadsnämndens föreslagna mål gällande 

markförsörjning för Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-26 § 646 att uppdra till 
stadsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till policy för hur kommunen 
ska agera vid inlösen av fastigheter. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-01-11 § 5 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-29 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-09-22 § 214 samt  

2009-02-11 § 24 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-08-30 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-26 § 646 

 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 34 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00511 
 

§ 94 Demokrati- och uppföljningsberedning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda konse-

kvenserna av demokratiberedningens förslag om en demokrati- 
och uppföljningsberedning för mandatperioden 2011-2014. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har föreslagit att kommunfullmäktige ska 
inrätta en demokrati- och uppföljningsberedning. Beredningen syftar 
bland annat till att stärka fullmäktiges kontroll av vad som händer med 
fattade beslut, synliggöra kommunens huvudprocesser och tvärsektori-
ella områden samt göra arbetet i fullmäktige mer intressant. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-01-11 § 6 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-22 
• Demokratiberedningens protokoll 2010-06-07 
• Demokratiberedningens skrivelse 2010-03-15 
 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-01-17 35 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00785 
 

§ 95 Lokalt utvecklingsavtal med staten för urbant 
utvecklingsarbete i stadsdelen Skönsberg - 
förlängning för år 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga avtalet med staten om urbant utvecklingsarbete i 

Skönsberg för år 2011. 

Bakgrund 
Sedan 2007 har det funnits ett lokalt utvecklingsavtal med staten för 
samverkan i stadsdelen Skönsberg. Regeringen har i regleringsbrev till 
myndigheter; arbetsförmedling, försäkringskassa och polismyndighet 
med flera angett att samverkan ska kunna ske med kommunen i 
specificerat område i form av lokalt partnerskap och tvärsektoriell 
samverkan utan särskilt medelstillskott.  
 
Regeringens förslag till förlängning för det urbana utvecklingsavtalet i 
form av nytt avtal för 2011 bygger på målområdena arbete, utbildning, 
trygghet och tillväxt.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-01-11 § 7 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-26 
• Slutredovisning för lokalt utvecklingsarbete i Skönsberg  

2008-2010 
• Organisationskiss för lokalt utvecklingsarbete i Skönsberg 
• Kultur & Fritids skrivelse 2010-11-18, Uppföljning och summering 

2010 utifrån strategisk stadsdelsplan Skönsberg, Sundsvalls kommun 
• Regeringsbeslut 11:3 och 11:4, 2010-11-18 
• Lokalt utvecklingsavtal för 2011 
• Stadsdelar som ska omfattas av lokala utvecklingsavtal 2011 
• Regeringens skrivelse 2010-12-08 
 
– – – – 
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KS-2010-00787 
 

§ 96 Val av arbetsgrupp för översyn av 
Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska 
riktlinjer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till representanter i arbetsgruppen utse  

Else Ammor (M), Storgatan 45 B, 852 30 Sundsvall 
MariAnne Andersson (MP), Vallgatan 11 B, 854 60 Sundsvall 
Habib Effati (M), Fredsgatan 21, 852 35 Sundsvall 
Lena Österlund (S), Lunnängevägen 24, 855 90 Sundsvall 
Annicka Burman (V), Fågelgränd 10, 852 35 Sundsvall, 

  
att arbetsgruppens mål är att utarbeta förslag till nya riktlinjer för 

serveringstillstånd, 
  
att arbetsgruppen startar sitt arbete så snart folkhälsoinstitutet har 

utarbetat nya råd och anvisningar med anledning av nya 
alkohollagen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-11 § 1042 utse en tvärpolitisk 
arbetsgrupp för översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska 
riktlinjer bestående av fem personer, varav tre representerar majoriteten 
och två oppositionen. Stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
kommunstyrelsens samordningsutskott ska vara representerade i 
arbetsgruppen 

Överläggning 
Nomineringar har inkommit. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11 §§ 1041 och 1042 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 660 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-30 
 
– – – – 
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KS-2010-00753 
 

§ 97 Politiska sekreterare 2011-2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att parti i fullmäktige får, för de första tio mandaten, disponera över 

motsvarande 10 % av en heltid per mandat och därefter 3 % av 
en heltid för mandat elva och uppåt för anställande av politisk 
sekreterare, 

  
att parti i fullmäktige ska, oavsett ovanstående, disponera lägst 40% 

av en heltid för anställning av politiska sekreterare, 
  
att parti får, inom sitt utrymme, överlåta tid till annat parti, 
  
att parti får, inom ramen för gällande mandatperiod och inom sitt 

utrymme, välja att använda utrymmet för anställning av politisk 
sekreterare med högre tjänstgöringsgrad men för kortare tid, 

  
att lönen för politiska sekreterare utgör för heltidstjänstgöring 60 % 

av arvodesbestämmelsernas grundbelopp. Lönen reduceras med 
hänsyn taget till sysselsättningsgrad, 

  
att ovanstående regler tillämpas fr o m 2011-01-01, 
  
att 1 mkr för ökade kostnader inarbetas i MRP 2011-2012. 

Bakgrund 
Under mandatperioden 2007-2010 har motsvarande 405 % av en hel-
tidstjänstgöring fördelats mellan partierna enligt beslut i kommunstyr-
elsen 2006-12-04. 
 
Efter samråd med samordningsutskottets ordförande föreslår nu 
koncernstaben vissa förändringar av den modell som använts för 
beräkningen av tiden för politiska sekreterare. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar avslag på andra att-satsen i koncernstabens 
förslag, samt att sjätte att-satsen ändras till ”att ovanstående regler 
tillämpas fr o m 2011-02-01”. 
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Lars Persson (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Efter det att överläggningarna förklarats avslutade meddelar 
ordföranden att han avser att ställa proposition på varje att-sats för sig. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på första att-satsen, och finner 
att kommunstyrelsen bifallit densamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ulanders yrkande 
angående andra att-satsen kontra koncernstabens förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt koncernstabens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på tredje att-satsen, och finner 
att kommunstyrelsen bifallit densamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på fjärde att-satsen, och finner 
att kommunstyrelsen bifallit densamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ulanders yrkande 
angående femte att-satsen kontra koncernstabens förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt koncernstabens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ulanders yrkande 
angående femte att-satsen kontra koncernstabens förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt koncernstabens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på sjätte att-satsen, och finner 
att kommunstyrelsen bifallit densamma. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), Tommy Eriksson (S), Lena Öster-
lund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson (V)) 
reserverar sig mot besluten avseende andra och femte att-satserna.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-25 
 
– – – – 
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§ 98 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
• Miljökontorets beslut – ställningstagande till ansökan om förnyad 

nätkoncession, förnyat tillstånd för befintlig linje, Klockarbäcken 
– Sandbäcken (L17, delen i Sundsvalls kommun (KS-2010-00703) 
 

• Miljökontorets beslut – ställningstagande till ansökan om förnyad 
nätkoncession, förnyat tillstånd för befintlig linje, Hällsjö – 
Granlo (L13) (KS-2010-00724) 
 

• Miljökontorets beslut – ställningstagande till ansökan om förnyad 
nätkoncession, förnyat tillstånd för befintlig linje, Vaple – 
Klockarberget med avgreningar till Stockvik och Svartvik (L18)  
(KS-2010-00717) 
 

• Kommundirektörens beslut (4-6) om ändring och komplettering 
av attestanter för 2010 (KS-00015) 
 

• Kommunstyrelsens ordförande - skrivelse till miljödepartementet 
om ”Underlag med anledning av Europeiska kommissionens 
frågor angående byggandet av en golfbana på Stornäset i 
Sundsvall” (KS-2010-00712) 
 

• Kommundirektörens beslut om särskild avtalspension 2010-11-09, 
2010-12-13 och 2010-12-29, partiell särskild avtalspension 2010-
11-18, ålderspension 2010-12-06, visstidspension 2010-12-21 

 
– – – – 
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KS-2010-00007 
 

§ 99 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-12-21 § 86 

Kommunens tjänstebilar (STN-2010-00246) 
 

• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-12-21 § 84 
Uppföljningsplan för tillgänglighetsarbete vid service- och 
teknikförvaltningen (STN-2010-00129) 
 

• Öppet brev till Sundsvalls nya kommunstyrelse rörande 
Skönsmohuset (KS-2011-00044) 
 

• Länsstyrelsens i Västernorrland län beslut om utvecklingsmedel 
avseende alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande 
insatser 2010 (KS-2010-00786)  
 

• Samordningsförbundet i Sundsvall styrelseprotokoll 2010-11-19  
 

• Länsstyrelsen Västernorrland protokoll 2010-11-25 – Inspektion 
enligt 20 § förmynderskapsförordningen hos 
Överförmyndarnämnden i Sundsvalls kommun den 7 oktober 
2010 (KS-2010-00772) 
 

• Kommunrevisionen revisionsrapport 2010-12-17 – Verksamheter 
utlagda på entreprenad  
(KS-2010-00817) 
 

• Länsstyrelsen Västernorrland – Utvärdering av hanteringen av 
den nya influensan i Västernorrlands län 2010-12-13 (KS-2010-
00807) 
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• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

– Sommarjobb 2010, slutrapport 2010-12-14 (KS-2010-00806) 
 

• Presidiekonferensen protokoll 2010-11-26 
 

• Sveriges kommuner och landsting 
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings 
hemsida: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 

 
– – – – 

http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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KS-2010-00709 
 

§ 100 Val av ordförande för Kommunala handi-
kapprådet (KHR) 2011-01-20 -2014-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till ordförande i Kommunala Handikapprådet (KHR) för 

perioden 2011-01-20 – 2014-12-31 utse Hans Brynielsson (KD), 
Kontorsvägen 15, 862 34 Kvissleby. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-20 § 63 att utse ledamöter och 
ersättare i Kommunala handikapprådet (KHR). Någon ordförande 
utsågs dock inte vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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