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Klockan 14.00 – 16.10 Tid 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Beslutande s Christer Berglund  ordförande  
 s Anita Bdioui  vice ordförande  
 s Martin Johansson  
 s Lena Österlund   
 s Leif Nilsson   
 s João Pinheiro   
 m Magnus Sjödin   
 m Andreas Jonsson   
 m Eva Lohman   
 v Habib Effati   
 fp Lars Persson   
 c Reinhold Hellgren   
 v Kim G Ottosson   
 kd Hans Brynielsson   
 mp Ingrid Möller   
    
Ersättare s Tommy Eriksson   
 s K Lennart Andersson § 31 
 s Christina Nordenö   
 s Lena Sjöberg   
 m Sven Bredberg   
 m Per Magnus Forsberg  
 c Mats Mehlin   
 v Claes Stockhaus   
 v Annicka Burman   
 kd Gunilla Molin  t.o.m. § 51  
 mp Sverker Ottosson   
 mp Lars Hillerström   
    
Övriga Peter Gavelin kommundirektör 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Eric Carlsson ekonomidirektör 
 Berth Henriksson ordf. i Sundsvall-Timrå 

räddningstjänstförbund, § 31 
 Peter Löthman räddningschef, § 31 
   



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-12-04 2 
 

   
 

Protokollet omfattar §§ 31 – 63 
 
 
Justeras 
 
 
 
Christer Berglund  Åke Svensson 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 
Martin Johansson 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla den 6 december 2006 betygar  
 
 
 
Åke Svensson 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Christer Berglund justera dagens protokoll utses 
Martin Johansson med Lena Österlund som ersättare. 
 
– – – –  
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Dnr  1/06  105 
 

§ 31 Presentation av Sundsvall-Timrå Räddnings-
tjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Under år 2006 kommer några av de kommunala bolagen och 
kommunalförbunden att bjudas in till kommunstyrelsen. Till dagens 
sammanträde har därför Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 
bjudits in. 

Överläggning 
Berth Henriksson, styrelseordförande i Sundsvall-Timrå Räddnings-
tjänstförbund, inleder informationen. 
 
Han berättar bl.a. om 
• Övningsanläggningen i Fillan 
• Birstaområdets utveckling 
• Vad som har hänt under uppdragsperioden 2004-2007 
• Det nya uppdraget för åren 2007-2011 
• Styrning av förbundet  
 
Han understryker även vikten av att politikerna i planeringen av 
förbundets arbete är medvetna om att trafikolyckorna ökar inom 
förbundets geografiska område och att det på vägar genom Sundsvall 
passerar störst andel farligt gods i Sverige, näst Helsingborg. 
 
Peter Löthman, räddningschef i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstför-
bund, fortsätter informationen genom att behandla bl.a. följande punk-
ter: 
 
• Förbundets uppdrag: Ett tryggare samhälle 
 
• Mål: Förhindra och begränsa skador på människor, egendom och 

miljö 
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• Viktiga styrdokument: 
o Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
o Handlingsprogram enligt LSO  
o Politiskt uppdrag 
o Mål och resursplan-processen 

 
• Heltidsstationer och deltidsstationer 
 
• Skyddscentret i Fillan 
 
• Utrustning, fordon m.m. 
 
• Släckmedelscentralen  
 
• Synen på medarbetaren 
 
• Kostnadsutjämning mellan medlemskommunerna 
 
• Ekonomi 
 
• Nytt politiskt uppdrag 2007-2011 
 
Kommentarer lämnas av Christer Berglund (s) och Magnus Sjödin (m). 
 
Ordföranden tackar Berth Henriksson och Peter Löthman och förklarar 
informationen för avslutad. 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-12-04 6 
 

 

§ 32 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Kommunstyrelsekontoret  

o Organisation   
o Ledning 
o Planerade förändringar – organisation och lokaler 
o Stora frågor under närmaste åren 

 
• Besök av infrastrukturminister Åsa Torstensson den 27 november 

2006 
Information lämnas i denna del av Magnus Sjödin (m) 

 
• Möte med Sundsvallsregionen den 4 december 2006 

Kompletteringar och kommentarer lämnas Christer Berglund (s) 
och Habib Effati ( ) 

 
• Besök i Umeå av förvaltningschefer, bolagschefer m.fl. den 29 

november – den 1 december 2006 
 
• Motioner om offentlig upphandling 

Ett informationsmöte hölls den 10 november 2006 för berörda 
tjänstemän utifrån de av kommunfullmäktige behandlade 
motionerna om kommunala åtgärder för att förhindra lönedumpning 
och om rättvis handel. 

 
• Övriga frågor 

o Ewa Lohman (m) frågar om planering av boenden vid Sidsjön; 
kommentarer ges av Christer Berglund (s) och Anita Bdioui (s) 

o Planeringsdagar, studiebesök m.m. för kommunstyrelsen – 
förslag eller synpunkter kan lämnas till sekreteraren 

 
– – – –  
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Dnr 453/06  044 
 

§ 33 Månadsuppföljning, socialnämnden - oktober 
2006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hänskjuta hanteringen av socialnämndens befarade underskott på 

grund av ökade kostnader för barn och unga samt förändringar i 
utjämningssystemet för omsorgerna om funktionshindrade till 
kompletteringsbudgeten för 2007 enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2006-04-24, § 652, om kompletteringsbudgeten 2006. 

Bakgrund 
Socialnämnden har lämnat en rapport på de åtgärder de tänker vidta för 
att förbättra sin ekonomiska situation. 
 
För 2006 prognostiserar socialnämnden ett underskott på 17,4 mkr. 
Detta anser man inte går att förbättra något ytterligare utan underskottet 
ska täckas genom att dels utnyttja socialnämndens ackumulerade 
resultat på 8,8 mkr, dels genom gjorda politiska utfästelser om finan-
siering av utjämningssystemets förändring och kostnadsutvecklingen 
inom vården av barn och unga. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-28 
• Socialnämndens protokoll 2006-11-15, § 228 
• Socialtjänstens missiv, daterad 2006-10-31, rev 2006-11-03 
 
– – – – 
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Dnr 516/06 002 
 

§ 34 Bemyndigande för kommunstyrelsens ord-
förande m.fl. att under åren 2006—2010 ut-
färda fullmakter samt på kommunstyrelsens 
vägnar underteckna handlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga ordföranden i kommunstyrelsen Christer Berglund, 

eller vid hinder för honom i första hand vice ordföranden i 
kommunstyrelsen Anita Bdioui och i andra hand vice ordföran-
den i kommunstyrelsens finansutskott Martin Johansson, att från 
och med den 6 november 2006 och till och med år 2010 dels 
utfärda fullmakter att företräda kommunen, när sådana erfordras 
i andra fall än som angetts beträffande rättegångsfullmakter, och 
dels att på kommunstyrelsens vägnar underteckna överlåtelse-
handlingar, avtal, borgensförbindelser samt andra handlingar; 
samt 

att borgensförbindelserna ska vara försedda med kontrasignation av 
kommundirektör Peter Gavelin eller dennes ställföreträdare. 

Bakgrund 
Beslut om bemyndigande att utfärda fullmakter att företräda kommu-
nen och att på kommunstyrelsens vägnar underteckna handlingar, har 
tidigare fattats av kommunstyrelsen för varje kalenderår. 
 
Förslaget följer den form för bemyndigandet som gällt under år 2006, 
men kommunstyrelsekontoret föreslår att bemyndigandet får gälla 
under mandatperioden och till och med år 2010. 
 
Den kommunstyrelse som tillträder under hösten 2010 kan besluta om 
ett nytt bemyndigande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-21 
 
– – – – 
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Dnr 517/06  002 
 

§ 35 Ombud för kommunen enligt rättegångs-
balken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för år 2007-2010 förordna stadsjuristen Åke Svensson samt 

kommunjuristerna Arne Mattisson, Gunwor Swenning och 
Johan Lindeberg, var för sig, att vara ombud för Sundsvalls 
kommun inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med 
behörighet som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken, varvid 
utdrag av detta protokoll skall tjäna som fullmakt; samt 

att förordnandet omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens 
vägnar uppbära, mottaga och kvittera kommunstyrelsen till-
kommande handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att 
eljest vid alla tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommun-
styrelsens förvaltningsområde. 

Bakgrund 
Att såsom rättegångsombud föra kommunens talan inom kommun-
styrelsens förvaltningsområde utser kommunstyrelsen regelmässigt 
generella fullmakter. Beslut om utseende av ombud har tidigare med-
delats varje år. På förslag från kommunstyrelsekontoret beslöt dock 
kommunstyrelsen 2004-02-09 utse ombud för den resterande mandat-
perioden, d.v.s. för åren 2004-2006. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-23 
 
– – – – 
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Dnr 513/06  002 
 

§ 36 Fullmakt gällande för ansökningar Eurocard 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att bemyndiga envar av Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Helena 

Hagelin eller Karin Björklund för år 2007 underteckna ansök-
ningar för Eurocardkort. 

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

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 21 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-20 
 
– – – – 
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Dnr 512/06  002 
 

§ 37 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, 
postgirokonton och bankgiron år 2007 

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

Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ingegärd 
Bergkvist, Eva Bylund, Pia Westin och Helena Hagelin att för år 
2007 att två i förening verkställa utbetalningar, uttag från, redo-
visning av eller information om transaktioner och ställning på, 
tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga 
bankkonton, plusgirokonton knutna till organisationsnummer 
212000-2411 med undantag för s.k. klientmedelskonton; 
 

att bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, 
Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ingegärd 
Bergkvist, Eva Bylund, Pia Westin och Helena Hagelin att för år 
2007 att två i förening verkställa utbetalningar, uttag från, redo-
visning av eller information om transaktioner och ställning på, 
tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga 
bankkonton, plusgirokonton på Sundsvalls kommuns donations-
stiftelsers checkar och postremissväxlar; 
 

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

att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 5 
december 2005, § 212; den fullmakten skall således inte vidare 
gälla. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade den 5 december 2005, § 212, beslut om full-
makt gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2006. Ny 
fullmakt skall beslutas för år 2007. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 22 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-21 
 
– – – – 
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Dnr 36/05  003 
 

§ 38 Förslag till attestreglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att belysa 

de krav som ställs på en beslutsattestant i 3 §. 
 

Bakgrund 
Attestreglementet har ändrats. Ändringen innebär till största delen att 
attestreglementet förtydligats för att motsvara de krav som finns kring 
hantering av scanning av leverantörsfakturor samt förtydliga rutiner 
kring hantering av intäkter. 

Överläggning 
Christer Berglund (s) yrkar att ärendet återremitteras till kommun-
styrelsekontoret för att ytterligare belysa de krav som ställs på en 
beslutsattestant enligt § 3 i den mening som inleds ”Beslutsattest 
innefattar kontroll …” (handlingarna sidan 25n). 
 
Kommunstyrelsen beslutar om återremiss. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 23 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-25 
• Förslag till attestreglemente 
 
– – – – 
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Dnr 382/04  003 
 

§ 39 Förslag till tillämpningsanvisningar till attest-
reglementet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att tillämpningsanvisningarna till attestreglementet ska gälla fr.o.m.

2007-01-01. 
 

att tillämpningsanvisningarna enligt beslut kommunstyrelsen  
2005-04-11, § 61, upphävs. 

Bakgrund 
Tillämpningsanvisningarna till attestreglementet har ändrats som följd 
av förändringar av attestreglemente. 
 
Ändringen innebär till största delen att attestreglementet förtydligats för 
att motsvara de krav som finns kring hantering av scanning av leve-
rantörsfakturor samt förtydliga hantering av intäkter. 
 
Tillämpningsanvisningarna har ändrats utifrån de förändringar som 
gjorts i attestreglementet. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 24 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-14 
• Förslag till tillämpningsanvisningar till attestreglemente 
 
– – – – 
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Dnr 485/06  059 
 

§ 40 Förändring av kommunens upphandlings-
policy gällande direktupphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att införa en förändring av upphandlingspolicyn enligt följande: 

 
Direktupphandling av byggnadsentreprenader och ramavtal för 
varor och tjänster kan ske när det totala värdet understiger 1 % 
(ca 545 000 SEK  2006) av gällande tröskelvärde för bygg-
nadsentreprenader. 
 
Direktupphandling av varor och tjänster som avser specifika 
köp kan ske när det totala värdet understiger 10 % (ca 220 000 
SEK 2006) av gällande tröskelvärde. 
 

Bakgrund 
I den nuvarande lagen om offentlig upphandling (LOU) får direktupp-
handling ske under förutsättning att det är ett ”lågt värde”. I kommu-
nens upphandlingspolicy definieras vad som är ett lågt värde. En ny lag 
förväntas gälla från den 1 maj 2007 som medger högre värden för 
direktupphandling. 
 
Upphandlingsenheten finner att ett ökat gränsvärde för direktupp-
handling skulle kunna få en rad positiva konsekvenser som ökad kon-
kurrens, minskad administration och ökad kostnadskontroll. Förslaget 
kan medföra lägre kontraktsvärden för vissa ramavtal, vilket kompen-
seras med fler direktupphandlingar med bra kvalitet. För att uppnå detta 
har Upphandlingsenheten för avsikt att genomföra utbildningar för be-
rörd personal. Sammantaget ser vi förslaget som en klar förbättring 
både för vår verksamhet och för leverantörsmarknaden. 
 
Ovan angivet förslag faller inom ramen för den lag som beräknas antas 
den 1 maj 2007. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-14, § 5 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-24 
 
– – – – 
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Dnr 520/06  004 
 

§ 41 Taxa år 2007 för kopior av allmänna hand-
lingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att kommunstyrelsen fastställer bilagt taxeförslag att gälla fr.o.m. 

den 1 januari 2007; samt 
 

att taxan görs känd hos kommunens nämnder och företag och 
publiceras på kommunens webbplats. 

Bakgrund 
Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 1990-12-17 och ändrades av 
fullmäktige senast 1995-12-18. Taxan har i likhet med föregående år 
endast blivit föremål för årlig justering med hänsyn till utvecklingen av 
allmänna konsumentprisindex. Sådana justeringar får enligt fullmäkti-
ges beslut fastställas av kommunstyrelsen. 
 
Förslag om avgiftsfrihet för kopia 1-9 som finns i den statliga avgifts-
förordningen (1992:191) har emellanåt framförts. Enligt denna förord-
ning kan dock myndighet besluta om undantag till detta och sådana 
undantag gäller för bl.a. Riksarkivet och Landsarkiven. Om den statliga 
förordningen togs till förebild även för Sundsvalls kommun skulle lik-
nande undantag behöva beslutas för Kommunarkivet och Stadsbygg-
nadskontoret, där försäljningen av kopior uppnår betydande volymer. 
Den kommunala likställighetsprincipen gör dock en sådan ordning 
tvivelaktig. Kontoret föreslår därför att nuvarande ordning behålls. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-27 
• Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun 

fr.o.m. den 1 januari 2007 
• Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun 

fr.o.m. den 1 januari 2006 
 
– – – – 
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Dnr 507/06  406 
 

§ 42 Förslag till taxa för offentlig livsmedels-
kontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige, att under förutsättning att regeringen fattar beslut om en av-
giftsförordning för livsmedelskontroll, besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till taxa för kommunens offent-

liga livsmedelskontroll; 
 

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2007; samt 
 

att bemyndiga miljönämnden göra de justeringar i taxan som kan 
bli erforderliga med anledning av regeringens avgiftsförordning. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar på livsmedels-
området i kraft. En ny svensk livsmedelslag, som ska komplettera EG-
förordningarna har trätt ikraft vid halvårsskiftet 2006. Av lagen följer 
att regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift 
för bl.a. den offentliga kontrollen enligt livsmedelslagen och de före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen. Bemyndigandet inne-
fattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta 
ut sådan avgift. 
 
I livsmedelslagen finns således bemyndiganden för regeringen att med-
dela föreskrifter om kommunala avgifter för livsmedelskontrollen. 
Regeringen har aviserat att den under hösten 2006 skall besluta om en 
förordning i vilken kommunerna bemyndigas och åläggs en skyldighet 
att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen enligt en taxa som kommunen 
ska fastställa. 
 
Föreliggande förslag bygger på att kommunerna kommer att åläggas en 
skyldighet att ta ut avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen. 
De avgifter som kontrollmyndigheterna ska ta ut är dels årlig kontroll-
avgift för livsmedelskontrollen dels avgifter för extraordinär kontroll 
och dels avgifter för godkännande och registrering av livsmedelsan-
läggningar. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 11 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-16 
• Miljökontorets skrivelse 2006-11-15 med förslag till taxa för 

offentlig livsmedelskontroll 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2006-12-04 20 
 

 
Dnr 467/06  406 
 

§ 43 Förslag till revidering av taxa inom miljö-
balkens område för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att fastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inom 

miljöbalkens område. 

Bakgrund 
I enlighet med 27 kap 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgifter för kommunal myndighets verksamhet, i fråga 
om prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av balken. 
 
Nuvarande taxa för verksamhet inom miljöbalkens område antogs av 
kommunfullmäktige 2002-12-16, § 28. Taxan har reviderats efter beslut 
av kommunfullmäktige 2005-12-19, § 559. 
 
Nu framlagt ändringsförslag motiveras med att nya prövningsområden 
identifierats samt att nuvarande taxa i viss del är alltför komplicerad. 
 
Förslaget innebär en justering av nu gällande avgiftstaxa inom miljö-
balkens område. Förslaget innebär att 
• ny avgiftspunkt införs vid omprövning av tillstånd för enskild av-

loppsanläggning, i det fall gällande tillstånd förfallit 
• ny avgiftspunkt införes för prövning av ansökan om förlängt slam-

tömningsintervall, i enlighet med § 18 i lokala föreskrifter om av-
fallshantering i Sundsvall 

• revidering sker av nuvarande lydelse av avgiftspunkt vid prövning 
av ansökan om omhändertagande av eget latrin, avloppsslam och 
urin. Revideringen sker i förenklande syfte. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 12 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-13 
• Miljönämndens protokoll 2006-10-11, § 129 
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• Miljökontorets skrivelse 2006-10-02 med utdrag ur taxebilaga 1 
(förslag – oktober 2006) 

 
– – – – 
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Dnr 468/06  048 
 

§ 44 Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun 
Försäkrings AB - överlåtelse av aktier till 
Jönköpings kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt finansutskottets förslag kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna bilaga till aktieägaravtal med Jönköpings kommun 

(bilaga 2 till denna skrivelse) och uppdra åt kommunstyrelsen att 
underteckna avtalet för kommunens räkning; 
 

att överlåta 762 aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB till en 
köpeskilling av 1 295 400 kr; 
 

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Jönköpings kommun 
upptas som ny delägare i Svenska Kommun Försäkrings AB; 
 

att uppkommen realisationsvinst vid försäljning av aktierna bokförs 
på kommunens finansförvaltning; samt 
 

att beslutet gäller under förutsättning dels av att beslut om förvärv 
enligt ovan fattas av Jönköpings kommun, dels av att mot-
svarande beslut om försäljning av aktier och antagande av del-
ägare fattas av Gävle kommun samt dels av att en säkerhets-
revision för Jönköpings kommun redovisas för SKFAB:s 
styrelse vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig. 

Bakgrund 
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) ägs 2006 av åtta kommu-
ner. Dessa är Sundsvall, Gävle, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättan, 
Helsingborgs och Trondheims kommuner. Från och med den 1 januari 
2007 kommer även Örnsköldsviks kommun att vara delägare i bolaget. 
 
I Jönköpings kommun pågår för närvarande en upphandling av för-
säkringstjänster i vilken SKFAB har givit in anbud. 
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För det fall SKFAB:s anbud går vinnande ur upphandlingen fordras att 
beslut fattas dels av styrelsen i SKFAB att godkänna Jönköpings 
kommun som delägare i SKFAB samt att beslut fattas av Gävle och 
Sundsvalls kommuner om att överlåta aktier i bolaget till Jönköpings 
kommun. 
 
Styrelsen i SKFAB har den 26 oktober 2006 beslutat att godkänna Jön-
köpings kommun som delägare i SKFAB samt att rekommendera 
kommunstyrelserna i Gävle och Sundsvall att sälja aktier till Jön-
köpings kommun under förutsättning att SKFAB:s försäkringser-
bjudande antas och att kommunfullmäktige i Jönköping beslutar om 
delägarskap i SKFAB samt att en säkerhetsrevision för kommunen 
presenteras till SKFAB:s styrelsemöte den 6 december 2006. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 10 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-07 med bilaga 1 

”Vidgning av ägarkretsen i Svenska Kommun Försäkrings AB 
(SKAFAB) – överlåtelse av aktier till Jönköpings kommun” och 
bilaga 2 ”bilaga till Aktieägaravtal mellan aktieägare i Svenska 
Kommun Försäkrings AB” 

 
– – – – 
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Dnr 433/06  045 
 

§ 45 Finansiering av utförande av förstudie för 
Ådalsbanan delen Sundsvall - Härnösand 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige – att under 
förutsättning av att motsvarande beslut fattas av Timrå och Härnösands 
kommuner samt Landstinget i Västernorrlands län – besluta 
 
att bevilja Banverket ett bidrag på 2.058.000 kronor för utförande av 

förstudie för Ådalsbanan delen Sundsvall-Härnösand enligt 
förslag till fördelning, 
 

att bidraget på 514 500 kronor för 2006 finansieras genom 
ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov, samt 
 

att bidraget på 1 543 500 kronor för 2007 finansieras i 
kompletteringsbudget 2007, nya ärenden. 
 

Bakgrund 
Länsstyrelsen föreslår att Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner 
samt Landstinget Västernorrland, i ett avtal förbinder sig att till Ban-
verket låna ut tillsammans 4,0 mkr för utförande av förstudie för 
Ådalsbanan, delen Sundsvall-Härnösand. 
 
Lånefinansieringen är föranledd avsatt projektet ny järnväg mellan 
Sundsvall och Härnösand inte ingår i gällande nationell banhållnings-
plan (framtidsplanen) för perioden 2004-2015 vilket medför att Ban-
verket inte kan prioritera att avsätta medel för en sådan förstudie i verk-
samhetsplanen 2007-2009. 
 
Motsvarande avtal upprättas också med Timrå och Härnösands kom-
muner och med Landstinget Västernorrland. 
 
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 2006-10-30 § 746. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommun-
styrelsen för fortsatt beredning. Anledningen till återremissen var att 
Banverket inte kunde uttala sig om tidpunkten för återbetalning av 
lånet.
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Banverket har därefter upprättat ett nytt förslag till avtal. Avtalet inne-
håller uppgifter om att lånet är räntefritt och att återbetalning endast 
kommer att ske om Banverket kan utnyttja den framtagna förstudien i 
fortsatt projektgenomförande i enlighet med fastställd nationell ban-
hållningsplan (eller motsvarande). 
 
Sundsvalls kommuns andel av lånet år 514 500 kronor 2006 och 
1 543 500 kronor 2007, vilket tillsammans gör 2 058 000 kronor. 

Överläggning 
Finansutskottet enades den 28 november 2006 att kommunstyrelse-
kontoret till kommunstyrelsens sammanträde skall undersöka hur de 
andra kommunerna ställer sig i frågan, de juridiska förutsättningarna 
för bidraget, samt behovet av förstudien; uppdraget skall redovisas 
muntligt. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2006 informerar 
stadsjuristen om beslutprocessen i Timrå och Härnösands kommuner 
samt landstinget, om kommunstyrelsekontorets bedömning att det inte 
finns något juridiskt hinder med ett bidrag enligt vad som föreslås i 
ärendet samt om behovet av förstudien. 
 
Under överläggningen görs inlägg av Reinhold Hellgren (c), Christer 
Berglund (s), Lars Persson (fp), Magnus Sjödin (m), Eva Lohman (m), 
Claes Stockhaus (v), Habib Effati ( ) och Hans Brynielsson (kd). 
 
Lars Persson (fp) förklarar att han återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
Banverket bidraget och ledamöterna enas därefter om att en av 
partierna gemensamt utformad protokollsanteckning skall göras i 
kommunfullmäktiges protokoll i vilken kommunen förklarar sin 
principiella hållning till att lämna bidrag till statliga myndigheter samt 
att ett brev med liknande innehåll som anteckningen, undertecknat av 
gruppledarna, skall tillställas Banverket med kopia till regeringen. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 16 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-14 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2006-10-30, § 746 
• Banverkets skrivelse 2006-11-07 samt avtal mellan Banverket och 

Sundsvalls kommun 
 
– – – –
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Dnr 483/06  046 
 

§ 46 Förslag till yttrande med anledning av beslut 
om upphörande av Sundsvalls handelskårs 
Änke- och Pupillkassa 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att uttala att Sundsvalls kommun inget har att erinra emot stiftelse-

styrelsens förslag att stiftelsen Sundsvalls Handelskårs Änke- 
och Pupillkassa skall upphöra och att kvarstående medel skall 
tillföras Stiftelsen Borgarhemmet i Sundsvall. 

Bakgrund 
Från Lindebergs GT, genom Anders Forsslund, har till Sundsvalls 
kommun 2006-09-08 inkommit skrivelse med begäran om beslut i 
permutationsärende gällande stiftelsen Sundsvalls Handelskårs Änke- 
och Pupillkassa, 889202-7023. Stiftelsens styrelse har vid styrelsemöte 
2006-08-01 beslutat att kassans verksamhet ska upphöra och att kassans 
medel ska överföras till Stiftelsen Borgarhemmet i Sundsvall, 889200-
5847. Styrelsens motivering till verksamhetens upphörande är de ringa 
medel kassan förfogar över och den därmed följande låga avkastningen 
samt svårigheterna att förnya kassans styrelse. Stiftelsen Borgarhemmet 
anses uppfylla kravet på närliggande till syftet med Handelskårens 
kassa och kravet på att vara ett välgörande ändamål inom Sundsvalls 
kommun. 
 
Handelskårens Änke- och Pupillkassa bildades år 1902 av köpmän i 
Sundsvall tillhörande Sundsvalls Handelskår. Det egna kapitalet upp-
gick enligt årsredovisning 2004/2005 till 92 809 kronor. Stiftelsen C O 
Wessens minne är den ende stadigvarande bidragsgivaren till Handels-
kårens kassa. 
 
Handelskårens kassa har till ändamål (§ 1) att utdela medel till be-
hövande personer tillhörande Föreningen Sundsvalls köpmän eller 
Sundsvalls Grossistförening och deras närmaste efterlevande, med den 
begränsningen att personerna ifråga eller deras efterlevande ska ha varit 
knutna till enskild affärsrörelse som bedrivits inom gamla Sundsvalls 
kommun i den omfattning kommunen hade före 1964 (§ 2) Över stiftel-
sestyrelsens förslag till ändring av stiftelsens stadgar ska inhämtas 
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yttrande från Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun samt ärendet 
därefter beredas av Föreningen Sundsvalls Köpmän (§ 8). Om fråga 
uppkommer om upphörande av kassans verksamhet ska styrelsen upp-
rätta förslag om att använda kassans kvarvarande kapital för annat väl-
görande ändamål inom Sundsvalls kommun med den geografiska om-
fattning kommunen då kan ha (§ 9). Över styrelsens förslag till ny 
disposition av kassans medel ska yttrande inhämtas från Kommun-
styrelsen i Sundsvalls kommun samt ärendet överlämnas till Före-
ningen Sundsvalls Köpmän för behandling (§ 10). 
 
§ 1 i stadgar för Stiftelsen Borgarhemmet lyder: ”Stiftelsen Borgar-
hemmets ändamål är att på förmånliga villkor bereda bostad och andra 
därtill hörande förmåner åt behövande aktningsvärda äldre män och 
kvinnor, företrädesvis tillhörande köpmanna-, hantverkare- och indu-
striidkarekåren eller med dessa likställda personer, som drivit rörelse 
eller utövat motsvarande verksamhet, företrädesvis inom den del av 
Sundsvalls kommun som utgjorde Sundsvalls stad före år 1965 och 
som efter styrelsens prövning kunna finnas vara därav i behov, samt att 
i övrigt lämna dessa det understöd som stiftelsens tillgångar medger.” 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-14, § 3 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-30 
• Lindebergs GT: skrivelse 2006-09-06 – begäran om protokoll/ be-

slut i permutationsärende 
• Sundsvalls Handelskårs Änke- och Pupillkassa – styrelseprotokoll 

2006-08-01 
• Kammarkollegiets kompletteringsbegäran 2006-09-04 
 
– – – – 
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Dnr 508/06  024 
 

§ 47 Politiska sekreterare fr.o.m. år 2007, förslag 
till regler samt finansiering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att fastställa följande regler att gälla fr.o.m. år 2007 för tjänster som 

politiska sekreterare: 
 
1. Parti som är representerat i kommunfullmäktige med minst 

2 mandat får disponera motsvarande 5 % av en heltid per 
mandat för anställande av politisk sekreterare innebärande 
att totalt uppgår tjänstgöringsgraden för politiska sekreterare 
till 405 % eller motsvarande 4,05 tjänster, 

2. Parti får inom sitt utrymme överlåta tid till annat parti, 
3. 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, 

4. Lön till politisk sekreterare utgör för heltidstjänstgöring till 
60 % av arvodesbestämmelsernas grundbelopp. Lönen re-
duceras med hänsyn taget till sysselsättningsgrad. 

 
att finansieringen av den ökade kostnaden på 1 175 tkr för 2007 

finansieras i Kompletteringsbudgeten 2007, Nya ärenden; 
 

att fr.o.m. 2008 inarbetas den ökade kostnaden i planeringspro-
cessen för Mål och resursplan för 2008—2010. 

Bakgrund 
Under 2001 fattade fullmäktige beslut om att inrätta tjänster som poli-
tiska sekreterare i kommunen och att tjänstgöringsgraderna för de poli-
tiska sekreterarna utgår från antalet fullmäktigemandat för respektive 
parti. 
 
Under mandatperioden 2003-2006 har motsvarande 235 % av en hel-
tidstjänstgöring fördelats mellan partierna enligt beslut i kommun-
styrelsen 2002-12-02. 
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Även om de politiska sekreterarna inte är förtroendevalda utan visstids-
anställda, är det lämpligt att regelverket kring anställningen anpassas 
till gällande regelverk för kommunens förtroendevalda. Samtidigt bör 
reglerna utformas så att de är hållbara över tiden. 

Överläggning 
Lars Persson (fp) yrkar att lönen för heltidstjänstgöring för en politisk 
sekreterare skall motsvara 55 % av arvodesbestämmelsernas 
grundbelopp. Magnus Sjödin (m), Reinhold Hellgren (c), Hans 
Brynielsson (kd) och Habib Effati ( ) instämmer i Lars Perssons 
yrkande. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på finansutskottets förslag kontra Lars 
Perssons m fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med finansutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 13 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-15 
 
– – – – 
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Dnr 444/06 212 
 

§ 48 Direktiv fördjupad översiktsplan Tunadal- 
Korsta- Ortviken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med stads-

byggnadskontoret och berörda intressenter utarbeta förslag till 
direktiv för fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta- 
Ortviken;  
 

att bemyndiga samordningsutskottet att fatta beslut om direktiven;. 
Samt 
 

att det i direktiven till den planerade utredningen skall anges att det 
skall undersökas att förlägga omlastningen mellan bil och tåg 
vid järnvägen norr om hamnområdet för att inte onödigt belasta 
hamnområdet med ytterligare tung trafik. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att direktiv ska upprättas till en 
fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken eftersom det finns 
många intressenter och oklarheter inför områdets fortsatta planering. 
För större delen av området gäller den fördjupade översiktsplanen för 
Korsta-Petersvik som antogs av kommunfullmäktige 1993. Med stöd av 
den fördjupade översiktsplanen har därefter ett antal detaljplaner upp-
rättats och antagits. Några av detaljplanerna avviker från den fördju-
pade översiktsplanen beträffande omfattning och utbyggnadsriktning. 
Två detaljplaneändringar har begärts i området. Diskussioner och ut-
redningar om utveckling av hamn och lokalisering av kombiterminal 
pågår. 
 
Det noteras till protokollet att instansen som föreslås fatta beslut om 
direktiven ska vara samordningsutskottet och inte utvecklingsutskottet. 

Överläggning 
Inlägg görs av Lars Hillerström (mp). 
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Ingrid Möller (mp) yrkar att kommunstyrelsen skall anta ett tillägg 
enligt följande: 
 

att det i direktiven till den planerade utredningen skall anges att 
det skall undersökas att förlägga omlastningen mellan bil och tåg 
vid järnvägen norr om hamnområdet för att inte onödigt belasta 
hamnområdet med ytterligare tung trafik. 
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samordningsutskottets förslag med 
det tillägg som Ingrid Möller yrkat. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2006-11-21, § 5 
• Kommunstyrelsens skrivelse 2006-11-02 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-10-16 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-10-11, § 297 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-09-28 med karta 
 
– – – – 
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Dnr 90/05  080 
 

§ 49 Förslag till fortsatt uppdrag för Demokrati-
beredningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktige tillsätter en demokratiberedning med 11 

ledamöter för mandatperioden 2007-2010; 
 

att en utvärdering av verksamheten ska genomföras i november 
2008 och behandlas av kommunfullmäktige senast i februari 
2009. Kommunfullmäktige ska i samband med behandling av 
denna ta ställning till om verksamheten skall avslutas eller fort-
sätta; 
 

att det av demokratiberedningen bifogade förslag till reviderade 
direktiv skall gälla för beredningen från och med år 2007, med 
förändringen att frågan om hur stödet till förtroendevalda kan 
utvecklas handlar om andra typer av stöd än just de ekonomiska; 
 

att demokratiberedningens verksamhet år 2007 finansieras med 
kvarvarande anslag vid årsskiftet 2006/2007 genom överföring i 
kompletteringsbudget 2007, samt att frågan om ytterligare medel 
från och med 2008 och framåt får inarbetas i kommande plane-
ringsprocesser efter framställan från beredningen; samt 
 
den enskilda motionen (fp) och (c) Tillsätt ny demokrat-
iutredning! kan anses besvarad i och med nu fattat beslut om 
fortsatt uppdrag för Demokratiberedningen åren 2007-2010 och 
om direktiv för denna. 

att 

Bakgrund 
På förslag från en av kommunfullmäktige tillsatt demokratigrupp be-
slutade fullmäktige den 24 april 2006, § 657, att tillsätta en demokrati-
beredning bestående av 11 ledamöter. 
 
Demokratiberedningen föreslår nu att beredningen ska få fortsatt upp-
drag att verka under mandatperioden, men att en utvärdering av arbetet 
ska genomföras efter halva mandatperioden vart efter kommunfull-
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mäktige i samband med redovisningen tar ställning till om verksam-
heten då skall avslutas eller inte. 
 
De frågor som beredningen föreslås arbeta med under mandatperioden 
redovisas i direktiv som beredningen har tagit fram. Direktivet bygger 
på det direktiv kommunfullmäktige gav beredningen i april 2006. 

Överläggning 

Ur finansutskottets protokoll den 28 november 2006 
I direktiven anges att beredningen ska utreda hur stödet till förtroende-
valda kan utvecklas. Utskottet konstaterar att stödet till de förtroende-
valda har utvecklats genom att reglerna för de politiska sekreterarna är 
under revidering. Utskottet poängterar därför att det som beredningen 
ska utreda är andra typer av stöd än just de ekonomiska. 
 
I direktiven anges också att beredningen ska lämna förslag på (c) och 
(fp) motion om att en ny demokratiberedning skall tillsättas. Genom att 
föreliggande förslag innebär att en demokratiberedning tillsätts uppdrar 
utskottet till kommunstyrelsekontoret att fram till kommunstyrelsens 
sammanträde se över om motionen skall fortsätta vara med i direktiven 
för demokratiberedningen eller om den kan anses besvarad i och med 
det arbete som pågår i beredningen. 

Kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2006 förklarar 
stadsjuristen att kommunstyrelsekontoret inte ser några formella hinder 
mot att det i samband med beslut i detta ärende även beslutas att den 
enskilda motionen från (fp) och (c) Tillsätt ny demokratiutredning! 
skall anses var besvarad, men att det närmast är en fråga för de två 
berörda partierna att ta ställning till. 
 
Han fortsätter med att redovisa hur en att-sats i så fall skulle kunna 
formuleras: 
 

att den enskilda motionen (fp) och (c) Tillsätt ny demokrat-
iutredning! kan anses besvarad i och med nu fattat beslut om 
Demokratiberedningen för åren 2007-2010 och om direktiv för 
denna. 
 

Reinhold Hellgren (c) yrkar att ytterligare en att-sats – med det innehåll 
som stadsjuristen redovisat – fogas till beslutet. Lars Persson (fp) 
instämmer i tilläggsyrkandet. 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt Reinhold Hellgrens m.fl. yrkande 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 18 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-20 
• Demokratiberedningens skrivelse 2006-10-13 - delrapport 1 
• Demokratiberedningens skrivelse 2006-10-13 - direktiv för demo-

kratiberedning 2007-2010 
 
– – – – 
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Dnr 464/06  871 
 

§ 50 Yttrande över Kulturarv nu, strategier 2007- 
2010, reviderat kulturarvsprogram för 
Västernorrland 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna remissvaret med det tillägg som kommunstyrelsen 

ställde sig bakom och översända svaret till Länsstyrelsen i 
Västernorrland. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västernorrland och Länsmuseet Västernorrland har tagit 
fram ett förslag till nytt strategiskt kulturarvsprogram för Västernorr-
lands län, Kulturarv nu. Programmet har översänts till Sundsvalls 
kommun för yttrande. 
 
Agenda Kulturarv har upprättat ett förslag till yttrande, vilket föreslås 
godkännas och översändas till Länsstyrelsen. 
 
Programmet har också remitterats direkt till andra verksamheter inom 
kommunen, t.ex. Sundsvalls museum. Dessa har att själva yttra sig över 
programmet. 

Överläggning 
Inlägg görs av Sverker Ottosson (mp). 
 
Christer Berglund (s) yrkar att ett avsnitt om Nolbys fornminnesområde 
bör läggas till i programmet under avsnittet Älvdalarnas kulturlandskap 
(handlingarna sidan 155ö) och att kommunens yttrande därför bör kom-
pletteras i det avseendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Berglunds yrkande 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2006-11-21, § 9 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-13 
• Kultur & Fritids skrivelse 2006-11-08, rev 2006-11-21 
• Länsstyrelsen Västernorrlands remiss 2006-10-18 
 
– – – – 
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Dnr 509/06  026 
 

§ 51 Jämställdhetsplan för 2007 för kommun-
styrelsekontoret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag 
 
att anta jämställdhetsplan år 2007 för kommunstyrelsekontoret. 

Bakgrund 
Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:443) skall arbetsgivaren varje år 
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Förvaltningens sam-
verkansgrupp har tagit fram ett förslag på jämställdhetsplan för 
kommunstyrelsekontoret som ska gälla för år 2007. 
 
Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska 
drivas av samverkansgrupp. En av gruppens uppgifter är att uppdatera 
jämställdhetsplanen varje år innan den befintliga planen har löpt ut. 
 
Kommunstyrelsekontorets personal- och samordningssekreterare 
kommer också fortsättningsvis att ansvara för jämställdhetsfrågorna på 
kommunstyrelsekontoret. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 14 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-20 
• Jämställdhetsplan för kommunstyrelsekontoret 2007, daterad  

2006-11-20 
 
– – – – 
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Dnr 358/06  030 
 

§ 52 Svar på motion (fp) om bättre trafikekonomi 
och miljökloka inköpsmöjligheter 

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

Bakgrund 
Folkpartiets fullmäktigegrupp har översänt en motion till kommunfull-
mäktige i Sundsvalls kommun gällande: ”Bättre trafik- ekonomi och 
miljökloka inköpsmöjligheter”. I motionen föreslås att kommunen ut-
reder förutsättningarna för att upphandla en omlastningsstation eller en 
distributionscentral. 
 
Ärendet har handlagts av kommunstyrelsekontoret i nära samråd med 
berörda förvaltningar. Vid beredning av ärendet har följande beskrivits: 
erfarenheter från andra kommuner, nuläge i Sundsvall samt synpunkter 
från berörda förvaltningar. 
 
Efter diskussioner med berörda förvaltningar, angående hur kommu-
nens logistiklösningar ser ut, har kommunstyrelsekontoret kommit fram 
till följande slutsats: Miljövinsten skulle bli relativt liten i förhållande 
till de kostnader som förslaget skulle innebära. Kommunstyrelse-
kontoret finner därmed ingen anledning att utreda förslaget ytterligare, 
utan föreslår därför kommunstyrelsen besluta att avslå motionen. 

Överläggning 
Under överläggningen i kommunstyrelsen den 4 december 2006 enas 
Lars Persson (fp) och Anita Bdioui (s) efter diskussioner om att motio-
nens intentioner kan tas som utgångspunkt för framtida planerade 
utredningar, exempelvis i utredningsdirektiv eller liknande för läns-
projektet om hållbara transporter eller redovisade uppdrag i Mål och 
resursplanen. De anser att beslutsförslaget därför bör vara att motionen 
skall anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons och Anita Bdiouis 
förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-14, § 6 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-10-17 
• Motion från folkpartiet liberalerna (fp) 2006-07-12 
 
– – – – 
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Dnr 509/01 030 
 

§ 53 Anmälan med anledning av kommunfull-
mäktiges beslut om svar på motion (kd) om 
forum för stöd till familjen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår enligt samordningsutskottets förslag 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporten och att lägga den till handlingarna 

Bakgrund 
Den 27 maj 2002 beslutade kommunfullmäktige utifrån Kristdemokra-
ternas motion om forum för stöd till familjen 
• Att uttala det värdefulla i att en familjecentral bildas i Sundsvall i 

samarbete med bl.a. Landstinget Västernorrland 
• Att en återrapportering skall göras till kommunfullmäktige senast 

våren 2004 med erfarenheter av arbetet 
• Att motionen skall anses besvarad 
 
Eftersom själva starten för familjecentralen drog ut på tiden så beslöt 
kommunfullmäktige den 25 april 2005 att återrapporteringen skulle 
flyttas fram till dess att familjecentralen bedrivit sin verksamhet i 12 
månader. 
 
Den 14 september 2005 invigdes familjecentralen i Ljustadalen. 
 
Enligt familjecentralens verksamhetsplan för 2005 är familjecentralen 
(FC) en mötesplats för barnfamiljer i området. På ett och samma ställe 
erbjuds tjänster av betydelse för barns- och föräldrars hälsa och välbe-
finnande. Basen i verksamheten utgörs av den allmänna mödra – och 
barnhälsovården samt öppna förskolan. Verksamheten i familjecentra-
len i Ljustadalen kompletteras med skola och socialtjänst. 
 
Arbetet med att etablera familjecentralen i Ljustadalen har skett i en 
arbetsgrupp med företrädare för mödravården, barnhälsovården, social 
tjänsten, öppna förskolan och skolan. 
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Företrädare för kommunen (tidigare Ks samhällsplaneringsenhet) och 
för landstinget Västernorrland (avd för folkhälsa och forskning) har 
arbetat konsultativt i gruppen. 

Överläggning 
Hans Brynielsson (kd) förklarar att han är nöjd med rapporten och 
yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2006-11-21, § 7 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2006-10-31, inkl. bilagorna: 

o 1) Samarbetsavtal för Ljustadalens familjecentral 
o 2) Verksamhetsbeskrivning 2005 Ljustadalens Familjecentral 
o 3) Verksamhetsberättelse läsåret 2005/2006 Ljustadalens 

Familjecentral och  
o 4) Informationsblad Ljustadalens familjecentral 

 
– – – – 
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Dnr 518/06  709 
 

§ 54 Information till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h 
§ socialtjänstlagen (2001:453) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Från och med den 1 juli 2006 följer av 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen 
en skyldighet för socialnämnden att till fullmäktige lämna en statistik-
rapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (beslut om bistånd) som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut samt över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte 
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställig-
heten avbröts. Rapportering skall ske en gång per kvartal. Socialnämn-
den har därutöver enligt 16 kap. 6 f § en mer vidsträckt informations-
skyldighet beträffande motsvarande uppgifter gentemot länsstyrelsen 
och kommunens revisorer. 
 
Syftet med informationsskyldigheten är enligt bestämmelsens förar-
beten (prop. 2005/06:115 s. 118) att uppnå en ”förbättrad uppföljning 
av kommunernas beslut. Samtidigt påverkas även möjligheterna att 
planera verksamheten i positiv riktning. Fullmäktigeledamöterna – som 
är ytterst ansvariga för fördelningen av medel – uppmärksammas dels 
på vilka rättigheter enskilda har enligt socialtjänstlagen, dels på för-
hållandena i kommunen… Dessutom blir frågan om ej verkställda 
gynnande beslut synlig även för invånarna och media”. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-10 
• Bilaga 1: Socialnämndens protokoll 2006-10-18, § 218 
• Bilaga 2: Statistikrapport per den 1 oktober 2006 
 
– – – – 
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Dnr 505/06  709 
 

§ 55 Sundsvalls kommuns förslag till länsstyrel-
sen om förordnande av begravningsombud 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till länsstyrelsen föreslå Björn Norell och Rune Östberg som 

begravningsombud avseende församlingarna inom Sundsvalls 
kommun för perioden från och med den 1 januari 2007 till och 
med den 31 december 2010. 

Bakgrund 
Enligt 10 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) skall länsstyrelsen, 
när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna 
ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de perso-
ners intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Av 50 § begravnings-
förordningen (1990:1147) framgår att verksamhetsområdet för ett om-
bud omfattar församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får be-
sluta om ett annat verksamhetsområde om det finns skäl för det. Läns-
styrelsen skall ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämp-
liga för uppdraget som ombud. Enligt 51 § begravningsförordningen 
skall ett ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med 
den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har berett Sundsvalls kommun till-
fälle att senast den 11 december 2006 lämna förslag på lämpliga be-
gravningsombud för perioden från och med den 1 januari 2007 till och 
med den 31 december 2010. Enligt 8 § i kommunstyrelsens reglemente 
ankommer det på kommunstyrelsen att avge yttrande som ankommer 
på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för 
den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i 
dessa ärenden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 
ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-27 
• Förfrågan från Länsstyrelsen Västernorrland 2006-11-21 
 
– – – – 
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Dnr 526/06  102 
 

§ 56 Val av ledamöter och ersättare till Kommu-
nala Pensionärsrådet (KPR)  
2007-01-01—2010-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse två ledamöter med en ersättare till Kommunala Pensions-

rådet (KPR) för perioden 2007-01-01—2010-12-31;  
 
Ledamöter: 
Claes Stockhaus (v), Kårsta 104, 860 40 Indal 
(mp) 
 
Ersättare: 
Gunilla Molin (kd), Södra Allén 17 C, 852 39 Sundsvall 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och en ersättare till 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) för perioden 2007-01-01 till  
2010-12-31. 
 
Socialnämnden har i sin tur att utse två ledamöter och två ersättare. 

Överläggning 
Förslag till ledamöter och ersättare lämnas av partiföreträdare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-29 
 
– – – – 
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Dnr 526/06  102 
 

§ 57 Val av ledamöter och ersättare till Kommu-
nala Handikapprådet (KHR)  
2007-01-01—2010-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse tre ledamöter med tre ersättare till Kommunala Handikapp-

rådet (KHR) för perioden 2007-01-01—2010-12-31;  
 
Ledamöter: 
Fredd Sandberg (s), ordf, Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk 
Agneta Eng (s), Loggvägen 10 C, 865 32 Alnö 
Marianne Nilsson (m), Edbacken 105, 864 92 Matfors 
 
Ersättare: 
Leif Nilsson (s), Jacob Sjöléns väg 40, 854 62 Sundsvall 
Marie Sahlén (mp), Västra vägen 56, 857 40 Sundsvall 
Linda Gidlund (c), Allstavägen 13, 855 90 Sundsvall 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter och tre ersättare till 
Kommunala Handikapprådet (KHR) för perioden 2007-01-01 till  
2010-12-31. 

Överläggning 
Förslag till ledamöter och ersättare lämnas av partiföreträdare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-29 
 
– – – – 
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Dnr 526/06  102 
 

§ 58 Val av ledamöter och ersättare till 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Natur-
skyddsfond 2007-01-01—2010-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse två ledamöter med två ersättare till Insamlingsstiftelsen 

Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden 2007-01-01— 
2010-12-31; 
 
Ledamöter: 
Jan-Olof Tedebrand (mp), Silje 128, 855 90 Sundsvall 
Jan-Olov Lampinen (s), Lysekilsvägen 18, 857 33 Sundsvall 
 
Ersättare: 
Ivar Grahn (fp), Coromantvägen 5, 862 40 Njurunda 
Tomas Östman (m), Kvarsätt 105, 855 90 Sundsvall 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och två ersättare till 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden  
2007-01-01 till 2010-12-31. 

Överläggning 
Förslag till ledamöter och ersättare lämnas av partiföreträdare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-29 
 
– – – – 
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Dnr 526/06  102 
 

§ 59 Val av ledamöter och ersättare till Svartviks 
Industriminnen 2007-01-01—2010-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse två ledamöter med två ersättare till Svartviks Industri-

minnen för perioden 2007-01-01—2010-12-31; 
 
Ledamöter: 
Tommy Eriksson (s), Bällstavägen 29, 864 32 Matfors 
Ann-Christin Leman (m), Tuna-Vi 102, 855 90 Sundsvall 
 
Ersättare: 
Ulla Andersson (mp), Bodingvägen 12, 862 34 Kvissleby 
Tomas Persson (c), Skottsundsvägen 6 B, 862 34 Kvissleby 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och två ersättare till Svart-
viks Industriminnen för perioden 2007-01-01 till 2010-12-31. 

Överläggning 
Förslag till ledamöter och ersättare lämnas av partiföreträdare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-11-29 
 
– – – – 
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Dnr 32/06  040 
 

§ 60 Mål och resursplan, ekonomiska ramar för 
2007 

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

2007 i enlighet med kommunstyrelsekontorets skrivelse den 4 
december 2006 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde den 27 november 2006 de finansiella 
ramarna och resursfördelningen mellan nämnderna samt verksamhets-
mål för nämnderna inom respektive huvud- och stödprocess. 
 
Kommunstyrelsekontoret har med utgångspunkt från kommunfull-
mäktiges beslut anpassat de ekonomiska ramarna till 2007 års prisnivå 
enligt nedanstående punkter: 
 
• Nämnderna har kompenserats för effekterna av 2006 års 

personalkostnadsökningar inkl förändrad arbetsgivaravgift. 
 
• Tillägg har gjorts för demografiska förändringar och tidigare fattade 

beslut enligt direktiven. 
 
• Tillägg har gjorts i ramarna för de statsbidrag som fr.o.m. år 2007 

läggs i det generella statsbidraget ex Wärnersson, Hallengren m.m. 
 
• Viss uppräkning har skett av påverkbara intäkter. 
 
• Tillägg har gjorts med de utökningar som s+v+mp föreslagit och 

som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
• Nämnderna har kompenserats med de ökade hyreskostnader som 

debiteras från fastighetsnämnden. 
 
• Sänkt internränta med 0,5 % innebär att nämndernas ramar och 

finansförvaltningens intäkter justeras. 
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• Fastighetsnämnden har omfördelat kostnaderna inom fastighets-
förvaltningen med syfte att varje objekt ska ha rätt pris. Detta 
innebär att nämndernas ramar justeras med motsvarande belopp 
samt att fastighetsnämndens avkastningskrav reduceras. 

Överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning den 4 december 2006 hänvisar 
Magnus Sjödin (m) till Alliansens förslag till Mål- och resursplan 
2007-2009 som behandlades av kommunfullmäktige den 27 november 
2006. 
 
Habib Effati ( ) hänvisar till sitt anförande fullmäktigedebatten den 27 
november 2006 om Mål och resursplan 2007-2009. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-12-04 
• Finansutskottets protokoll 2006-11-28, § 17 
 
– – – – 
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Dnr 38/06  002 
 

§ 61 Delegationsbeslut – utskotten 

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

styrelsens delegationsbemyndigande av utskotten: 
 
Finansutskottet den 14 november 2006; samt 
 
Utvecklingsutskottet den 21 november 2006. 

 
– – – – 
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Dnr 521/06  004 
 

§ 62 Delegationsbeslut – arkivtaxa 2007 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut som fattats med stöd av 

kommunstyrelsens delegationsbemyndigande i ärende ”Arkiv-
taxa 2007”. 

 
– – – – 
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Dnr 528/06  107 
 

§ 63 Delegationsbeslut enligt p. 7 – val av 
stämmoombud till ordinarie bolagsstämma i 
AB Indalslidens Turistanläggningar Vetten 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till sina handlingar lägga beslut den 29 november 2006 som 

fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsbemyndigan-
de och som innebar att Lars-Erik Återgård utsågs till ombud för 
Sundsvalls kommun vid ordinarie bolagsstämma i AB Indals-
lidens Turistanläggningar Vetten den 30 november 2006. 

 
– – – – 
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Dnr 36/06  006 
 

För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga kännedomsärendena till handlingarna. 

Kännedomsärenden 
 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND 
• Inbjudan till ett avslutande möte inom samverkansprojektet ”God 

livsmedelskvalitet i Västernorrland” den 17 januari 2007 på Sunds-
valls kommunhus, lokal 350 eller den 18 januari 2007 på Gålsjö 
bruk 
(Bifogades med ärendelistan) 

SKADESTÅNDSYRKANDE 
• Skrivelser, daterade den 25 september och 23 november 2006, 

yrkande om skadestånd - bergtäktsverksamheten Gärde 1:42 m.fl. 
(Ks dnr 98/03  108) 

SOCIALNÄMNDEN 
• Socialnämndens protokoll 2006-10-25, § 559 om Gatufesten 2006 – 

Alkoholenhetens rapport 
(Ks dnr 168/06  105) 

SUNDSVALLS KOMMUN, KOMMUNREVISIONEN 
• Revisionsrapport – Resultat av styrelseenkät (Ks dnr 495/06  007) 

GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING 
• Inbjudan till tre dagars konferens i ”Utvecklingsprogram – Nyvalda 

och omvalda 2006”, där förtroendevalda får möjlighet att välja 
vilka dagar man vill delta.  
Dag 1 handlar om ”Den formella styrningen av den kommunala 
verksamheten” och hålls den: 
7 februari 2007 i Umeå, 12 februari 2007 i Hudiksvall och 14 
februari 2007 i Sundsvall 
Dag 2 handlar om ”Styrningen av den kommunala verksamheten i 
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praktiken” och hålls den: 
15 mars 2007 i Bollnäs, 3 april 2007 i Sundsvall och 7 maj 2007 i 
Lycksele 
Dag 3 handlar om ”Det öppna Sverige – offentlighet och sekretess 
och allmänhetens deltagande i den kommunala verksamheten” och 
hålls den: 
24 oktober 2007 i Sundsvall, 30 oktober 2007 i Gävle och 1 
november 2007 i Skellefteå 

• Inbjudan till seminariet ”Morgondagens validering ur ett regionala 
perspektiv” den 18 januari 2007 i Sundsvall 

GÄVLEBORGS KOMMUNER & LANDSTING, KOMMUNFÖR-
BUNDET I VÄSTERBOTTEN OCH VÄSTERNORRLAND 
• Inbjudan till ”Nyvalda och omvalda ordförande och vice ordförande 

i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder”. Utbild-
ningen är en dag och handlar om hur du förbereder, genomför och 
följer upp de kommunala sammanträdena. Utbildningen hålls den: 
10 januari 2007 i Umeå, 11 januari 2007 i Hudiksvall och 1 mars 
2007 i Sandö 

SVERIGES KOMMUNER & LANDSTING 
• Cirkulär 2006:80  Ny skrift ”Samtal om arbetsresultat och lön” 
• Remisskonferenser om Ansvarskommitténs slutbetänkande ”En 

samhällsorganisation för framtiden” hålls den: 
o 11 april 2007 i Örebro 
o 12 april 2007 i Göteborg 
o 17 april 2007 i Jönköping 
o 25 april 2007 i Linköping 
o 26 april 2007 i Piteå 
o 3 maj 2007 i Sundsvall 
o 8 maj 2007 i Stockholm 
o 10 maj 2007 i Lund 
(Bifogades med ärendelistan) 

• Förbundsstyrelsernas beslut nr 7 om ”Fördelning av betalnings-
ansvar för Ädel-personalens avtalspensioner” 

• Förbundsstyrelsernas beslut nr 8 om ”Samordning av informations- 
och IT-användningen i hälso- och sjukvården – rekommendation till 
landstingen” 

VETTEN ALPINA 
• Skrivelse från föreningen Vetten Alpina den 16 oktober 2006 om 

utförsåkning och konstsnö i Liden (Ks dnr 449/06  060) 
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KOMMUNLEX AB 
• Inbjudan till kursen ”Kommunal juridik för nyvalda förtroende-

valda” den 15 mars 2007 
 
– – – – 
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