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Tid Kl. 14.00 – 15.20 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Peder Björk (S) ordförande  
 Bodil Hansson (S) v ordförande  
 Martin Johansson (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Claes Stockhaus (V) ersättare för Kim G Ottosson (V) 
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 Habib Effati (M)   
 Malin Broström (M)   
 Lars Persson (FP)   
 Reinhold Hellgren (C)   
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 Mats Mehlin (C)   
 Lars Holmgren (KD)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
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 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Pär Månsson PwC § 1022 
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
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Protokollet omfattar §§ 1022 – 1045. Det noteras att ärende 10 
”Himlabadet – återrapportering” behandlas som ärende 1. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Johan Forssell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lars Persson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2010-10-11 2010-10-13 2010-10-14 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

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

2010-11-05  Johan Forssell 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Persson med 
Reinhold Hellgren som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2010-00583 
 

§ 1022 Himlabadet - återrapportering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga Sundsvall Arenas återrapportering gällande 

Himlabadsprojektet till handlingarna, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 

1. skapa en rutin inför kommunfullmäktiges godkännande 
av investeringar 

2. skapa rutiner för löpande uppföljning av investeringar i 
kommunkoncernen 

3. skapa rutiner för återrapportering till 
kommunfullmäktige avseende investeringar som 
godkänts 

4. implementera fastställda styrdokument avseende roller 
och ansvar i kommunkoncernen, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge förslag på ändringar i 

ägardirektiven till Stadsbacken med innebörden att styrelsen i 
Stadsbacken AB ska: 

a. utforma rutiner för kalkylering, budgetering och 
uppföljning av investeringsprojekt i 
Stadsbackenkoncernens bolag 

b. införa en metod för dokumenterad styrelseutvärdering i 
Stadsbackenkoncernens bolag 

c. utbilda bolagens styrelseledamöter i styrelsearbete och 
den särskilda miljö kommunala bolag befinner sig i 

d. fastställa standard för styrelseprotokollens utformning i 
bolagen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett Sundsvall Arena AB i uppdrag att samman-
ställa en rapport kring projekt Himlabadet. Rapporten skulle presen-
teras för kommunfullmäktige i oktober. Kommunstyrelsen beslutade 
även att externa utredare skulle granska projektet. Dessa två uppdrag 
har senare sammanfogats till detta ärende. 
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PwC, f.d. PricewaterhouseCoopers, har på uppdrag av koncernstaben 
genomfört en oberoende analys avseende beslutsunderlaget i samband 
med investeringen. Syftet med utredningen är, i enlighet med kommun-
styrelsens uppdrag, att skapa underlag för förslag till förändringar av 
system och rutiner i framtida investeringsprocesser inom kommun-
koncernen. 

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

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-10-05 § 826 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-30 
• Rapport ”Analys av beslutsunderlaget i samband med projekt 

Himlabadet – Sundsvalls kommun”, daterad 2010-09-28 
• Rapport ”Himlabadet”, Sundsvall Arena AB, daterad 2010-08-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-14 § 788 
• Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-31 § 972 
 
– – – – 
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KS-2010-00020 
 

§ 1023 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Förstudie ledar- och verksamhetsstöd 
• Utbildning av förtroendevalda inför kommande mandatperiod 
 
– – – – 
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KS-2010-00263 
 

§ 1024 Delårsrapport januari-augusti 2010 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

godkänna delårsrapport per 2010-08-31 för kommunen och 
kommunkoncernen, 

att 

  
att bifalla kultur- och fritidsnämndens begäran om ett tilläggsanslag 

på 1,8 mkr för att täcka underskottet för hyra av kulturarvs-
fastigheter, 

  
att finansieringen av tilläggsanlaget sker genom ianspråktagande av 

medel från budgeten för kommunfullmäktiges oförutsedda 
behov. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 
2010. Resultatet för perioden uppgår till 289,6 mkr för kommunen 
vilket är 156,3 mkr bättre än resultatet för samma period 2009. Orsaken 
är främst effekter av att de besparingar som gjorts under 2009-2010 
samt en högre prognos för skatteintäkter. Resultatprognosen för 2010 är 
146,5 mkr. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar att följande att-sats ska läggas till 
samordningsutskottets förslag ”att finansieringen av tilläggsanlaget 
sker genom ianspråktagande av medel från budgeten för 
kommunfullmäktiges oförutsedda behov”. 
 
Magnus Sjödin (M) yrkar, med hänvisning till debatten i 
finansutskottet, bifall till 2:a att-satsen i finansutskottets förslag.  
 
Efter det att debatten förklarats avslutad ställer ordföranden proposition 
på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt finans-
utskottets förslag med Bodil Hanssons tillägg.  
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 656 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-16 
• Delårsrapport januari-augusti 2010, reviderad version 1.1 

 
– – – – 
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§ 1025 Delårsrapport januari-augusti 2010 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2010 för 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt förslag till delårsrapport för kommun-
styrelsen avseende perioden januari-augusti 2010. Delårsrapporten om-
fattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunöver-
gripande verksamheter, koncernstaben samt hushållsavfall. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 657 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-15 
• Delårsrapport januari-augusti 2010 för kommunstyrelsen 
 
– – – – 
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KS-2010-00546 
 

§ 1026 Reglemente för intern kontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt internkontrollreglemente enligt koncernstabens förslag 

2010-09-15, 
  
att det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-01-01, 
  
att tidigare fastställt reglemente för intern kontroll upphör att gälla 

2010-12-31. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har uppdragit till koncernstaben att presentera ett 
nytt förslag till reglemente för intern kontroll omfattande kommunkon-
cernen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 658 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-13, reviderad 2010-09-29 
• Förslag till reglemente för intern kontroll 2010-09-15 
 
– – – – 
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§ 1027 Tillämpningsanvisningar till reglemente för 
intern kontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till 

reglemente för intern kontroll inklusive bilaga enligt 
koncernstabens förslag 2010-09-15, reviderade 2010-09-29, 

  
att tillämpningsanvisningarna gäller fr.o.m. 2011-01-01, 
  
att tidigare fastställda tillämpningsanvisningar till reglemente för 

intern kontroll upphör att gälla 2010-12-31, 
  
att beslutet villkoras med att kommunfullmäktige fastställer regle-

mente för intern kontroll enligt koncernstabens förslag 2010-09-15. 

Bakgrund 
Koncernstaben har överlämnat ett förslag till nytt reglemente för intern 
kontroll. Under förutsättning av att kommunfullmäktige antar regle-
mentet måste nya tillämpningsanvisningar fastställas. Ett förslag till 
sådana har upprättats, inklusive en särskild rutin för omedelbar rapp-
ortering av brister i den interna kontrollen. Efter samordningsutskottets 
sammanträde 2010-09-28 har vissa justeringar skett i ärendet ”Förslag 
till reglemente för intern kontroll” ( KS-2010-00546), vilket har med-
fört behov av vissa ändringar i förslaget till tillämpningsanvisningar.  

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 659 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-15 
• Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll  

2010-09-15, reviderade 2010-09-29 
 
– – – – 
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KS-2010-00431 
 

§ 1028 Utveckla Norra Berget, MRP-uppdrag nr 20 
2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporten med de tillägg som gjorts, 
  
att kommunens medlemskap i Ideella föreningen Norra Berget 

avslutas,  
  
att i anslutning till arbetet med MRP 2011-2013 behandla 

redovisade behov av utökade medel för att utveckla 
verksamheten på Norra berget. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag 
att utreda möjligheterna att utveckla Norra berget som besöksmål 
(MRP-uppdrag nr 20 2009). Utredningen lyfter i huvudsak fram 
behovet av att öka antalet aktiviteter och evenemang på Norra berget 
för att öka attraktiviteten. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-07 § 648 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-11 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-06-16 § 55 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-10 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport 2010-04-27 ”Utveckla 

Norra Berget” 
 
– – – – 
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§ 1029 Flyttrörelser bland människor i åldrarna 20-
34 år, MRP-uppdrag nr 7, 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporten och därmed anse MRP-uppdrag nr 7, 2010 

avslutat. 

Bakgrund 
Koncernstaben har, utifrån av kommunfullmäktige lämnat uppdrag, 
genomfört en undersökning av varför personer i åldergruppen 20 – 34 
år inte stannar kvar i alternativt inte flyttar till Sundsvall i samma 
utsträckning som andra åldersgrupper. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-07 § 649 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-12 
• PM ”Flyttrörelser bland människor i åldrarna 20-34 år (MRP-

uppdrag 2010:7)” 
 
– – – – 
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§ 1030 Strategier i kommunens översiktsplan, 
MRP-uppdrag nr 2, 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse MRP-uppdrag nr 2, 2010 avslutat, 
  
att överlämna stadsbyggnadsnämndens svar 2010-04-14 § 86 till 

kommunstyrelsen inför arbetet med att ta fram direktiv för ny 
översiktsplan, 

  
att utöver i stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-04-14 § 86 

omtalade strategidokument m m, underlaget även ska omfatta 
kommunens jämställdhetsplan. 

Bakgrund 
I mål och resursplan för 2010 fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
presentera förslag på andra strategier och nya strategier som kan 
sammanföras i kommunens översiktsplan när den ska revideras under 
kommande mandatperiod. Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett 
underlag för framtida direktiv för ny översiktsplan utifrån detta. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-07 § 650 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-16 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 86 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-24 
 
– – – – 
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§ 1031 Avfallstjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge koncernstaben i uppdrag att, tillsammans med berörda bolag, 

ta fram underlag för kommunfullmäktiges beslut angående 
avfallsbehandlingstjänster, 

  
att  inriktningen ska vara att nämnda uppdrag tas upp på 

kommunstyrelsen i december 2010. 

Bakgrund 
Konkurrensverket har i ett beslut daterat 2 september 2008 beslutat att 
Sundvalls kommun brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att 
inte tilldela kontraktet avseende leverans av brännbart material samt 
kontraktet avseende administration, information och ekonomiska tjäns-
ter rörande hanteringen av hushållsavfall m.m. enligt de procedurregler 
som gäller för öppet eller selektivt förfarande. 
 
Sundsvalls kommun måste på grund av rådande rättsläge förändra 
formerna avseende avfallsbehandlingstjänster.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S), Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP) yrkar 
att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med koncernstabens förslag 
2010-09-24. 
 
Lars Persson (FP) yrkar att till protokollet få anteckna vikten av att 
båda tillvägagångssätten förbereds parallellt.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Lars Perssons begäran om 
protokollsanteckning, och finner att kommunstyrelsen har godkänt 
anteckningen.  
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Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 655 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-24 
• PowerPoint-presentation 
• Västerås stads köp av avfallstjänster inkl. bilaga 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 17 
 

 
 
KS-2010-00500 
 

§ 1032 Verksamhetsövergång Sundsvall Arena AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna genomförandeplanen, enligt slutrapport september 

2010, för överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet till 
förvaltning, 

  
att uppföljning över avslutad överflyttning av Sundsvall Arena 

AB:s verksamhet redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-
03-31, 

  
att eventuellt ramtillskott till kultur- och fritidsnämnden hanteras i 

partiernas definitiva förslag till mål och resursplan 2011-2014. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2010-03-29 § 736 ett beslut om att en 
överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet till förvaltning ska 
ske senast 2011-01-01 och gav de berörda nämnderna i uppdrag att 
återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag till genomförande-
plan och beslut gällande överflyttningen. I denna rapport lämnas för-
slag till genomförandeplan för framtida organisation utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsbeslut. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-09-21 § 816 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-03 
• Koncernstabens rapport ”Projekt Sundsvalls Arena AB”, 

september 2010, inkl. bilaga 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-08-30 § 41 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-08-26 § 65 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-08-23 § 72 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2010-07-02 

 
– – – – 
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§ 1033 Evenemangs- och marknadsföringsstrategi 
för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta förslag på riktlinjer 

för kommunens arbete med evenemang i marknadsförings-
strategin, 

  
att av nuvarande personalresurser för marknadsföring och 

evenemang inom Sundsvall Arena AB överförs dels till 
Sundsvall Business Region, dels till kultur- och fritidsnämnden, 

  
att kommunstyrelsen utifrån nämnda marknadsföringsstrategi i 

kommande uppdrag till Sundsvall Business Region ger verk-
samheten i uppdrag att marknadsföra Sundsvall som evene-
mangsstad. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav 2010-03-29 § 736 koncernstaben i uppdrag 
att ta fram en evenemangs- och marknadsföringsstrategi med förslag på 
såväl genomförande som organisation. Koncernstaben föreslår att 
riktlinjer för kommunens arbete med evenemang inarbetas i kommande 
marknadsföringsstrategi. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-09-21 § 815 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-18 

 
– – – – 
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KS-2010-00501 
 

§ 1034 Lokalstrategi för arenor i Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att senarelägga beslut om lokalstrategi för arenor i avvaktan på 

beslut om ”Varumärket Sundsvall” och ”Strategi för hållbar 
tillväxt”, 

  
att berörda förvaltningar under ledning av koncernstaben 

återkommer med förslag till lokalstrategi för arenor i Sundsvalls 
kommun, 

  
att förslag till lokalstrategi för arenor ska behandlas i kommunfull-

mäktige senast mars 2011. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 § 736 att Sundsvall Arena 
AB:s verksamhet ska flyttas över till förvaltning från och med 2011-01-01. 
I beslutet ingick även att ta fram en lokalstrategi för arenorna med 
kultur- och fritidsnämnden och service- och tekniknämnden som an-
svariga. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-09-21 § 817 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-06 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-08-23 § 73 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2010-08-20 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 20 
 

 
 
KS-2010-00523 
 

§ 1035 Överföring av Fokusera Utveckling 
Sundsvall AB:s verksamhet till Sundsvall 
Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avvecklingen av Fokusera Utveckling Sundsvall AB sker i 

enlighet med koncernstabens förslag till genomförandeplan 
daterat 2010-09-20, 

  
att lämna sitt medgivande till att Fokusera Utveckling Sundsvall 

AB fusioneras in i Sundsvall Energi AB, 
  
att med hänvisning till Aktiebolagslagen samt bolagsordningen för 

Fokusera Utveckling Sundsvall AB, entlediga styrelsen för 
Fokusera Utveckling Sundsvall AB. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2010-03-29 § 735 till Stadsbacken AB 
att uppdra till Sundsvall Energi AB att presentera ett förslag till genom-
förandeplan för övertagandet av Fokusera Utveckling Sundsvall AB. 
Förslaget skulle innehålla såväl tidplan som ekonomiska överväganden. 
Ett förslag till genomförandeplan har upprättats. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-10-05 § 824 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-22 
• Genomförandeplan för Sundsvall Energi AB:s övertagande av 

Fokusera Utveckling AB 2010-09-20 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2010-08-30 § 42 
• Stadsbacken AB:s tjänsteskrivelser 2010-08-27 samt 2010-08-22 
• Sundsvall Energi AB:s skrivelse 2010-08-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 735 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 21 
 

 
 
KS-2010-00339 
 

§ 1036 Sundsvalls kommuns medlemskap i Mitt 
Sverige Turism 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 30 oktober 2010 säga 

upp nu gällande avtal avseende Mitt Sverige Turism ekonomisk 
förening, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta ställning till frågan om en 

framtida regional besöksnäringsorganisation. 

Bakgrund 
Ett första förslag till framtida regional turismorganisation har 
presenterats av den arbetsgrupp som utsetts för detta. Under november 
månad kommer en mer komplett projektbeskrivning att föreläggas 
ägarna för ställningstagande. I avvaktan på denna samt i enlighet med 
Mitt Sverige Turisms årsstämmas beslut den 4 juni 2010 föreslås 
kommunstyrelsen få i uppdrag att senast den 30 oktober 2010 säga upp 
nu gällande avtal om Mitt Sverige Turism, samt ta ställning till frågan 
om en framtida regional besöksnäringsorganisation. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-10-05 § 827 
• Koncernstabens skrivelse 2010-09-21 
• Koncernstabens skrivelse 2005-02-18 
• Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll  2005-03-08 § 27 
• Skrivelse ”Alternativa organiseringsformer för en 

länsturismfunktion i Västernorrland från 2011” daterad 2010-09-02 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 22 
 

 
 
KS-2010-00322 
 

§ 1037 Taxa och tillämpningsregler för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg - 
tidigare barnomsorgstaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg för Sundsvalls kommun, enligt barn- 
och utbildningsnämnden förslag 2010-04-14, 

  
att taxan med tillämpningsregler ska gälla från och med 2011-01-01 

då nuvarande barnomsorgstaxa ska upphöra att gälla. 

Bakgrund 
Enligt viss bestämmelse i skollagen har numera även treåringar rätt till 
avgiftsfri allmän förskola. Bestämmelsen trädde ikraft den 1 juli 2010. 
Behov föreligger därför att revidera nu gällande barnomsorgstaxa. I 
samband med denna revidering har barn- och utbildningsnämnden 
funnit anledning att göra en allmän översyn av hela taxan. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-09-21 § 819 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-31 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-04-28 § 69 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse  

(BUN-2009-00002-3) 
• Förslag till taxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg, 2010-04-14 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 23 
 

 
 
KS-2010-00463 
 

§ 1038 Projekt Ungdomsrådgivningen - begäran 
om utökat ansvarsområde 20 - 24 år 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla barn- och utbildningsnämndens begäran om utökat 

ansvarsområde avseende ungdomar 20-24 år inom projektet 
Ungdomsrådgivningen. 

Bakgrund 
Ungdomsrådgivningen är ett samverkansprojekt mellan statliga myn-
digheter och Sundsvalls kommun. Verksamheten riktar sig till unga 18-
24 år, och har som mål att förebygga ohälsa genom samverkan och 
tidiga insatser. Barn- och utbildningsnämnden bidrar med 50 % skol-
sköterska. Nämndens ansvarsområde omfattar dock barn och unga upp 
till 20 år. Därför måste nämnden nu begära utökat ansvarsområde av 
kommunfullmäktige avseende ungdomar 18-24 år inom projektet. 
Koncernstaben föreslår att begäran bifallen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-07 § 653 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-06-23 § 100 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-15 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 24 
 

 
 
KS-2010-00520 
 

§ 1039 Klarspråksarbete 2011-2012 - finansiering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att finansieringen om 250 tkr/år för fortsatta klarspråksprojekt åren 

2011 och 2012 inarbetas i partiernas definitiva förslag till Mål 
och resursplan 2011-2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett långsiktigt klarspråksprojekt 
ska påbörjas inom Sundsvalls kommun under 2010. Projektet avses 
fortsätta 2011-2012 vilket gör ett beslut om finansiering nödvändigt. 

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-09-21 § 820 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-23 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 25 
 

 
KS-2010-00428 

§ 1040 Samverkansprojekt med Ulundi kommun, 
Sydafrika 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun ska verka för att ett treårigt samverk-

ansavtal tecknas med Ulundi, Sydafrika inom de ramar som 
Internationellt Centrum för Lokal Demokratis program 
Kommunalt Partnerskap ger, 

  
att, under förutsättning att motsvarande beslut tas av kommun-

ledningen i Ulundi, hos Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati ansöka om finansiering av samverkansprojekt, i 
första hand inom miljöområdet, i arbetet för ungdomar och för 
att stärka besöksnäringen, 

  
att beslutet villkoras med att samtliga projekt m.fl. aktiviteter kan 

finansieras med medel från Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun kan genom programmet Kommunalt Partnerskap 
genomföra samverkansprojekt med Ulundi, en kommun i Sydafrika.  
Projekt inom programmet finansieras av SIDA, via föreningen ICLD – 
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, och syftar till att bekäm-
pa fattigdom och medverka till en rättvis och hållbar samhällsutveckling. 
 
För Sundsvalls del innebär samverkansprojekten verksamhets- och 
kompetensutveckling och ger även möjligheter att sprida den 
miljöteknik som utvecklas här. För Ulundi innebär samverkan 
framförallt en möjlighet till förbättrade levnadsvillkor för befolkningen. 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar bifall till finansutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
• Finansutskottets protokoll 2010-09-21 § 823 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2010-09-08 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 26 
 

 
 
KS 434/07  030 
 

§ 1041 Information om handläggning av motion 
(M) om översyn av de alkoholpolitiska 
riktlinjerna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen,  
  
att den tvärpolitiska arbetsgruppen för översynen av Sundsvalls 

kommuns alkoholpolitiska riktlinjer ska bestå av fem personer, 
varav tre representerar majoriteten och två oppositionen,  

  
att stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsens 

samordningsutskott ska vara representerade i arbetsgruppen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-25, § 309, att bifalla delar av 
en motion (M) vars yrkade gällde att tillsätta en tvärpolitisk arbets-
grupp för att göra en översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska 
riktlinjer. Arbetet har inte påbörjats med anledning av att processen 
med ny alkohollagstiftning har fördröjts. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar att den tvärpolitiska arbetsgruppen ska bestå 
av fem personer, varav tre representerar majoriteten och två 
oppositionen samt att stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
kommunstyrelsens samordningsutskott ska vara representerade i 
arbetsgruppen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 660 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-30 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-02-25 § 309 
• Motion (M) om översyn av de alkoholpolitiska riktlinjerna 

2007-10-05 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 27 
 

 
 
KS 434/07  030 
 

§ 1042 Val till arbetsgrupp för översyn av de 
Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska 
riktlinjer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet till kommunstyrelsesammanträdet i januari 

månad 2011. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde § 1041 beslutat utse en 
tvärpolitisk arbetsgrupp för översyn av Sundsvalls kommuns alkohol-
politiska riktlinjer bestående av fem personer, varav tre representerar 
majoriteten och två oppositionen. Stadsbyggnadsnämnden, social-
nämnden och kommunstyrelsens samordningsutskott ska vara 
representerade i arbetsgruppen 

Överläggning 
Erland Solander (M) och Bodil Hansson (S) yrkar att ärendet ska 
bordläggas till kommunstyrelsesammanträdet i januari månad 2011, 
eftersom valet inte kan ske innan det står klart vilka personer som sitter 
i de organ som ska vara representerade i arbetsgruppen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 660 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-30 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2008-02-25 § 309 
• Motion (M) om översyn av de alkoholpolitiska riktlinjerna 

2007-10-05 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 28 
 

 
 
KS-2010-00107 
 

§ 1043 Motion (FP) om att etablera KomTek i 
Sundsvall - utveckla ungdomars tekniska 
entreprenörskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med 

nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
utreda finansiella och organisatoriska förutsättningar för 
etablering av KomTek i Sundsvall, 

  
att återkomma till kommunfullmäktige senast under våren 2011,  
  
att därmed anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion daterad 2010-02-22 att 
kommunfullmäktige ska uppdra till barn- och utbildningsnämnden att 
etablera en kommunal entreprenörsskola (KomTek) i Sundsvall. Syftet 
skulle vara att locka och stimulera fler ungdomar att skapa och behålla 
ett intresse för teknik, samtidigt som verksamheten kan erbjuda en bra 
fritidsverksamhet för unga med teknikintresse – på samma sätt som 
Kulturskolan gör för elever med kulturintresse. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsutskottets protokoll 2010-09-28 § 663 
• Koncernstabens skrivelse 2010-08-31 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-05-26 § 82 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2010-05-07 
• Motion (FP) om att etablera KomTek i Sundsvall 2010-02-22 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 29 
 

 
 

§ 1044 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
 • Beslut fattade av utskotten: 

Finansutskottet den 21 september och 5 oktober 2010 
Samordningsutskottet den 7 och 28 september 2010 
(KS-2010-00010). 

 
 • Kommundirektörens beslut om medfinansiering för projekt 

Designcenter Campus Sundsvall (KS-2010-00517). 
 
 • Kommundirektörens beslut (nr 3) angående ändring och 

komplettering av attestanter för 2010 (KS-2010-00015). 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2010-10-11 30 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2010-00007 

§ 1045 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Presidiekonferensens protokoll den 22 september 2010 

 
• Revisionsrapport - jämförelsetal för 2009 

Kommunrevisionen 2010-09-14 (KS-2010-00548) 
 

• Miljökontorets yttrande till Energimarknadsinspektionen  
2010-09-09 
Ställningstagande till ansökan om nätkoncession för ny 40 kV-
kabel vid Vaplebäcken (KS-2010-00559) 
 

• Samordningsförbundets delårsrapport januari-juni 2010 
 

• Brev angående den pågående utredningen om tredjepartstillträde till 
fjärrvärmenäten 2010-09-14 
Industrigruppen Återvunnen Energi 
 

• 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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