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Tid Kl. 11.30 – 11:40 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Anita Bdioui (s) ordförande  
 Peder Björk (s) v ordförande  
 Tommy Eriksson (s) tjänstgörande ersättare  
 K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare  
 Leif Nilsson (s)   
 João Pinheiro (s)   
 Magnus Sjödin (m)   
 Eva Lohman (m)   
 Habib Effati (-)   
 Lars Persson (fp)   
 Reinhold Hellgren (c)   
 Claes Stockhaus (v) tjänstgörande ersättare  
 Hans Brynielsson (kd)   
 Ingrid Möller (mp)   
    
Ersättare Christina Nordenö (s)   
 Annicka Burman (v)   
    
    
Övriga Karin Nyman kommunsekreterare  
 Eric Carlsson ekonomidirektör  
 Gunn Tjernblom ekonom  
    

 

Protokollet omfattar § 479 - 480 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Karin Nyman 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Leif Nilsson 
Justerare 
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Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2008-06-16 2008-06-16 2008-06-16 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2008-07-11  Karin Nyman 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leif Nilsson med 
João Pinheiro som ersättare. 
 
– – – – 
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Dnr 568/07  041 
 

§ 479 Mål och resursplan för 2009 med plan för 
ekonomin 2010-2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslog den 2 juni § 448 kommunfullmäktige 
besluta 
att fastställa Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 

2010-2011 enligt föreliggande förslag från majoriteten (social-
demokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet); 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fast-

ställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respek-
tive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resurs-
plan - 1 år för år 2009; 

  
att nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2009 

överlämnas till kommunstyrelsen i december 2008 för avstäm-
ning; 

  
att särskilda uppdrag enligt bilaga 1 överlämnas till nämnderna för 

dels utredning och i vissa fall direkt genomförande; 
  
att de uppdrag som överlämnas för utredning ska återrapporteras 

under 2009 till kommunfullmäktige för ställningstagande; 
  
att de uppdrag som nämnderna får för direkt genomförande åter-

rapporteras till kommunfullmäktige inför arbetet med Mål och 
resursplan – 3 år för 2011 – 2013; 

  
att nämnderna i efterhand får komplettera sina Mål och resursplaner 

för 2009 med de indikatorer som fastställs av kommunfull-
mäktige i november alternativt december 2008; 

  
att uppdra till Stadsbacken AB med dotterbolag att utifrån 

kommunfullmäktiges fastställda mål samt gällande ägardirektiv 
upprätta Mål och resursplan – 1 år för år 2009; 

  
att Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och resurs-

planer – 1 år för år 2009 överlämnas till kommunstyrelsen i 
december 2008; 
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att uppdra till kommunstyrelsen - kommundirektionen att upprätta 

Mål och resursplan – 1 år för 2009 och i denna samordna 
koncernövergripande frågor samt att presentera denna för 
kommunstyrelsen i november 2008; 

  
att för år 2009 fastställa kommunrevisionens ram på 2 445 Tkr samt 

att den av kommunrevisionen upprättade Mål och resursplanen 
för år 2009 ska överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt 
fastställande; 

  
att miljönämnden bemyndigas att för år 2009 höja taxorna för pröv-

ning och tillsyn enligt miljöbalken, djurskyddslagen och strål-
skyddslagen, samt för miljökontorets uppdragsverksamhet med 
högst 2 %; 

  
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2009 inom ramen för 

anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personal-
kostnadsökningar; 

  
att fastställa utdebiteringen för år 2009 till 22:29 per skattekrona; 
  
att fastställa låneramen för år 2009 till högst 6 500 Mkr för omsätt-

ning av befintliga krediter och upptagande av nya lån. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till Mål och resurs-
plan 2009 med plan för ekonomin 2010-2011. Dokumentet är upprättat 
med utgångspunkt från majoritetens – socialdemokraterna, vänster-
partiet och miljöpartiets - förslag. 
 
Förslagen från Alliansen, Sverigedemokraterna och Habib Effati har 
tryckts upp i särskilda bilagor. 
 
Den Mål och resursplan för 2009 som kommunfullmäktige fastställer i 
juni kommer att utgöra ram för den Mål och resursplan – 1 år som 
respektive nämnd upprättar och fastställer för sin verksamhet år 2009. 
 
Underlaget behandlades av kommunstyrelsen den 2 juni 2008, § 448. 
Styrelsen beslöt då att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Mål och 
resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011 enligt före-
liggande förslag från majoriteten (socialdemokraterna, vänsterpartiet 
och miljöpartiet), men att återremittera övriga beslutsförslag till finans-
utskottet för uppdatering av underlaget. 
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Överläggning 
Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till Allians för Sundsvalls gemensamma 
förslag till Mål och resursplan. Eva Lohman (m), Lars Persson (fp), 
Reinhold Hellgren (c) och Hans Brynielsson (kd) ställer sig bakom 
yrkandet. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till (s), (v) och (mp)s gemensamma förslag 
till Mål och resursplan, samt bifall till övriga att-satser enligt 
finansutskottets förslag. 
 
Habib Effati (  ) yrkar bifall till sitt förslag till Mål och resursplan. 
 
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra. Hon finner att 
kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bifalla (s), 
(v) och (mp)s gemensamma förslag till Mål och resursplan, samt övriga 
att-satser enligt finansutskottets förslag. 

Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Magnus Sjödin (m), Eva Lohman (m), Lars 
Persson (fp), Reinhold Hellgren (c), Hans Brynielsson (kd) och Habib 
Effati (  ). 
 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2008-06-10, § 424 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-03 med bilaga 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2008-06-16 7 
 

 
Dnr 252/08  821 
 

§ 480 Korrigering av tidigare beslut: Ansvar för elit- 
och evenemangsarenor inom 
kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvall Arena AB får ansvaret för planering, genomförande 

och drift av den planerade evenemangsarenan (Multiarenan),  
  
att kommunstyrelsen bemyndigas att utreda ekonomiska och orga-

nisatoriska konsekvenser samt träffa erforderliga avtal. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att initiera frågan om 
ansvaret för den fortsatta hanteringen av projektet evenemangsarena 
(Multiarena). 
 
Sammanfattningsvis har kontoret funnit att det i enlighet med tidigare 
utredning finns starka skäl för att tillstyrka förslaget och ställnings-
taganden om att samla kommunens större publikanläggningar inom 
fritids- och idrottsområdet i samma organisation. 
 
På grund av en felskrivning i kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, 
§ 456, behöver beslutet korrigeras. 

Överläggning 

Kommunstyrelsen 2008-06-02 
Reinhold Hellgren (c) lämnar ett nytt förslag på formulering av den 
första att-satsen: 
 

att Sundsvalls Arena AB får ansvaret för den fortsatta 
hanteringen av den planerade eventuella evenemangsarenan 
(Multiarenan). 
 

Han vill också lämna en protokollsanteckning. 
 
Peder Björk (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
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Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) yrkar 
bifall till Reinhold Hellgrens förslag. 
 
Ordförande förklarar att det finns två förslag till beslut och ställer 
proposition på dessa. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner också 
att Reinhold Hellgren (c) lämnar en protokollsanteckning. 

Reservation 
Reinhold Hellgren, (c), Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans 
Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Vi hänvisar till investeringsbudget i vår MRP för planperioden 
2009-2011, där vi inte ser något utrymme för en satsning på en 
Multiarena. 
Reinhold Hellgren 
Centerpartiet 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 456 
• Finansutskottets protokoll 2008-05-27, § 410 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-22 
 
– – – – 
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