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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00–16.40 
Kl. 15.25–15.45 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2013-12-20 

  

  

Underskrifter  Rodney Engström Christel Öhgren 
  ordförande sekreterare 

  

  

  Jörgen Tjernell Peder Björk 
  Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 244–268, samt bilaga 1. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-12-16 2013-12-20 2013-12-20 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2014-01-13 2013-12-20 – 2014-01-10 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
I tur att justera protokollet är Jörgen Tjernell och Ove Skalin med  
Mats-Johan Adner och Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2013-00953 
 

§ 244 Information om Stadsbacken AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Stadsbacken AB:s ordförande och vd är inbjudna till dagens sammanträde 
för att informera kommunfullmäktige om Stadsbackenkoncernen. De 
informerar om koncernens verksamheter, ekonomi och framtid. 
 
– – – – 
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KS-2013-00004 
 

§ 245 Allmänhetens frågestund 

Bakgrund 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen före 
fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
o Jan Eriksson ställer en fråga om pensionärsrabatt på kommunens gym. 

Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Reinhold 
Hellgren (C). 
 

o Michael Lindeberg ställer en fråga om billigare busskort (på stads-
bussarnas 30-dagarskort) för de som har mindre än 100 % sjukersätt-
ning och inte är över 65 år.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceut-
skotts ordförande Sverker Ottosson (MP). 
 

o Johanna Öhman ställer en fråga om vem som ansvarar för barnens 
bästa i skola och förskola.  
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Annelie Luthman (FP). 
 

o Anders Igglund ställer en fråga om varför REKO inte har svarat på två 
olika insändare i Sundsvalls tidning. 
Kommunfullmäktiges ordförande Rodney Engström (M) hänvisar 
denna fråga till REKO Sundsvall AB. 
 

o Anders Igglund ställer även följande frågor: 
− varför REKO/kommunen inte tog hänsyn till de 1 200 hushåll som 

redan källsorterar sina matavfall, 
− varför de hushållen ska tvingas på en taxehöjning, när de redan 

källsorterar, 
− hur mycket det kostar om REKO köper in 1 200 bruna tunnor till 

hushållen (om de skulle vilja skaffa en), 
− den egna tillåtna komposteringen ska upphöra, 
− en komplettering i renhållningstaxan, där det beslutas ”att sop-

taxan för hushåll med egen kompost, är lika med den som har en 
bruntunna”. 
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Frågorna besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets ordförande 
Sverker Ottosson (MP). 
 

o Anders Igglund ställer också en fråga om kommunen tänker vidta 
några åtgärder, så att Jernhusen och andra aktörer, ser kommunen som 
en tillväxtkommun. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jörgen Berglund (M). 
 

o Lennart Gustafsson ställer en fråga om länsstyrelsens miljöprövnings-
delegations begäran om tillstånd för vindkraftsområden.  
Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Rodney 
Engström (M). 

Underlag 
• Fråga från Jan Eriksson, 2013-11-14 
• Fråga från Michael Lindeberg, 2013-11-07 
• Fråga från Johanna Öhman, 2013-12-04 
• Fråga från Anders Igglund, 2013-12-07 
• Fråga från Lennart Gustafsson, 2013-12-13 
 
– – – – 
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KS-2013-00007 
 

§ 246 Korta frågor - korta svar 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet att 
ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. 

Överläggning 
• Bodil Hansson (S) frågar om överenskommelsen mellan partierna 

gällande investeringar i fastigheter för Kultur & Fritid fortfarande 
gäller. 

Reinhold Hellgren (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarar på 
frågan. 
 
• Lena Sjöberg (S) frågar om avbeställningstider för matleveranser till 

de äldre på boenden och de som har hemtjänst. 
Mats-Johan Adner (M), socialnämndens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Malin Larsson (S) frågar om skolskjutsar för barn i förskoleklass. 
Annelie Luthman (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
på frågan. 
 
• Malin Larsson (S) frågar om informationen till medborgarna under 

stormen Ivar. 
Jörgen Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Else Ammor (M) frågar hur det går med den externa, oberoende 

utredningen gällande kommunens försäkring för pensionsåtaganden. 
Jörgen Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Leif Nilsson (S) frågar om Jernhusens beslut att inte satsa på ett 

resecentrum i Sundsvall. 
Jörgen Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan. 
 
• Peder Björk (S) frågar om Annelie Luthman (FP) kommer ge förslag 

om att införa skolskjutsar för barn i förskoleklass igen. 
Annelie Luthman (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
på frågan. 
 
– – – – 
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KS-2013-00930, KS-2013-00931, KS-2013- 00972 och KS-2013-00964 
 

§ 247 Inkomna motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

 
o Motion (SD) om att införa avgiftsfri parkering i Centrum 
o Motion (SD) om att förbättra kollektivtrafiken i kommunen 
o Motion (SD) om att ge barnen ljuset åter 
o Motion (C) ett öppnare kommunfullmäktige 

Bakgrund 
Fyra motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (SD) om att införa avgiftsfri parkering i Centrum, daterad 

2013-11-29, inkommen 2013-12-02 
• Motion (SD) om att förbättra kollektivtrafiken i kommunen, daterad 

och inkommen 2013-12-02, inkommen  
• Motion (SD) om att ge barnen ljuset åter, daterad 2013-12-05, 

inkommen 2013-12-16 
• Motion (C) om ett öppnare kommunfullmäktige, daterad och 

inkommen 2013-12-16 
 
– – – – 
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§ 248 Inkomna interpellationer 

Bakgrund 
Inga interpellationer lämnas in vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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KS-2013-00907 
 

§ 249 Interpellationssvar – angående kommun-
organisationens insatser mot arbetslöshet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Niklas Säwén (S) den 
25 november 2013 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Jörgen Berglund (M) angående kommunorganisationens insatser mot 
arbetslöshet. 

Överläggning  
Niklas Säwén (S) presenterar interpellationen och Jörgen Berglund (M) 
besvarar frågorna som ställs i densamma. 
 
Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har möjlighet 
att delta. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från Jörgen Berglund (M) 
• Interpellation angående kommunorganisationens insatser mot 

arbetslöshet, daterad 2013-11-21 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-11-25, § 230 
 
– – – – 
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KS-2013-00010 
 

§ 250 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bifalla Susanne Strömqvists (C) avsägelse som ledamot i Sundsvall 

Energi AB, 
  
att bifalla Susanne Strömqvists (C) avsägelse som ledamot i REKO 

Sundsvall AB, 
  
att bifalla Susanne Strömqvists (C) avsägelse som ersättare i Korsta 

Oljelager AB, 
  
att utse Marianne Törngren (S) till nämndeman på Sundsvalls Tingsrätt 

efter Soili Sollén (S) för återstående delen av mandatperioden, 
  
att utse Elisabeth Gisslin Burman (M) till ny ersättare i Direktionen för 

Medelpads Räddningstjänstförbund efter Viktoria Jansson (M) för 
återstående delen av mandatperioden, 

  
att utse Erik Thunström (C) till ny ledamot i Sundsvall Energi AB efter 

Susanne Strömqvist (C) för återstående delen av mandatperioden 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015, 

  
att utse Erik Thunström (C) till ny ledamot i REKO Sundsvall AB efter 

Susanne Strömqvist (C) för återstående delen av mandatperioden 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015, samt 

  
att utse Erik Thunström (C) till ny ersättare i Korsta Oljelager AB efter 

Susanne Strömqvist (C) för återstående delen av mandatperioden 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2013-12-13, utskickad med e-post samt 

kompletteringar upplästa vid sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2013-00706 
 

§ 251 Information om utökade kostnader för ut-
byggnad av VA-nätet på Alnö och i Njurunda 
(VA-projekt 2015) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppmana Sundsvall Vatten AB att även fortsättningsvis styra projektet 

för att så långt som möjligt genomföra detta till en lägre slutkostnad 
än vad som nu beräknats, 

  
att information om en eventuell ytterligare fördyring av projektets 

slutkostnadsprognos omedelbart ska lämnas till kommunfull-
mäktige om fördyringen är mer än 10 % av nuvarande prognos. 
 
Informationen ska innehålla en redogörelse av 
 

• orsakerna till fördyringen, 
• de hittills uppkomna faktiska kostnaderna, 
• de poster som beräknas orsaka fördyringen, 
• åtgärder som har och ska vidtas för att hålla kostnaderna 

nere 
 

att projektets slutredovisning även ska innehålla en utvärdering av 
 

• förberedelserna innan projektstarten, 
• valet av samarbetsmodell mellan Sundsvall Vatten AB 

och entreprenören, 
• redovisning av hanteringen av projektets kostnader, 
• åtgärder som vidtagits under projekttiden för att hålla 

nere kostnaderna, samt 
 

att slutredovisningen med utvärderingen lämnas till kommunfull-
mäktige snarast efter projektet avslutats. 

Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB har konstaterat att kostnaden för att ansluta fastig-
heter i Lubban/Galtström och på Alnö till det kommunala systemet för 
vatten och avlopp har blivit dyrare, sedan den senaste informationen om 
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fördyring av projektet lämnades till kommunstyrelsen. Ärendet är en 
information till kommunfullmäktige om denna fördyring. 

Överläggning och beslutsgång 
Else Ammor (M) yrkar att ordet ”fortsättningsvis” stryks i första att-satsen 
samt att utvärderingen i tredje att-satsen ska utföras av en extern part. 
Vidare vill hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag till beslut och dels Else Ammors (M) förslag 
till beslut. Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Vidare 
godkänner han Else Ammors (M) protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Else Ammor (M): 
 
”Av protokoll framgår att VA-projektets styrgrupp vid möte 26 februari 
2013 inte kunde godkänna slutkostnadsprognos 3 (SKP3). Vid SVAB:s 
styrelsemöte den 26 mars 2013 kom ärendet ”Beslut om begäran om 
justering av slutkostnad VA-projekt 2015” upp med slutkostnadsprognos 
på 450-460 Mkr. Ärendet bordlades då till nästa ordinarie styrelsemöte 
den 28 maj 2013. Stadsbacken AB tog därefter inte upp ärendet förrän 12 
september 2013. Mot bakgrund av att detta är den tredje större upp-
justeringen av slutkostnaden för projektet borde detta ha kommunicerats 
med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige betydligt snabbare än att 
det nu gått nära ett år sedanfördyringen uppdagades. Eftersom SVAB 
lånat ytterligare 50 Mkr för utbyggnaden, vilket måste bäras av 
vattenkunderna kollektivt, uppgår fördyringen i SKP3 rätteligen till 11,9 
procent. På grund av detta borde informationen om fördyringen 
omedelbart ha lämnats till kommunfullmäktige.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 325 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23 
• Sundsvall Vatten AB:s prognoshistorik VA-projekt Alnö 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-09-12, § 91 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-09-02 
• Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2013-05-28, § 24 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2013-06-04 
 
– – – – 
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KS-2013-00762 
 

§ 252 Kvittering av nämndernas mål och resurs-
planer 2014 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att gemensamt med stadsbyggnads-

nämnden respektive socialnämnden utreda förutsättningarna för 
en korrekt budgetering av respektive nämnds verksamhet, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att återrapportera ovan nämnda upp-

drag senast i april 2014, 
  
att bifalla socialnämndens begäran att flytta investeringsbudgeten 

för 2014 på 1 mnkr för parboendegaranti till kommunstyrelsen, 
  
att bifalla socialnämndens begäran att flytta MRP-uppdrag 7 VoO, 

2013 ”Möjlighet att välja matleverantör” från kommunstyrelsen 
till socialnämnden, 

  
att bifalla socialnämndens begäran om att redan gjord ramreduce-

ring med 7,5 mnkr avseende personlig assistans i Ekonomiska 
ramar för MRP 2014 återställs, 

  
att tillskjuta 13,6 mnkr till barn- och utbildningsnämnden under 

förutsättning av att regeringens budgetproposition godkänns av 
riksdagen, 

  
att tillskjuta 3,2 mnkr till socialnämnden under förutsättning av att 

regeringens budgetproposition godkänns av riksdagen,  
  
att finansiera tillskotten till barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden med ökade generella statsbidrag, samt 
  
att tillskottet på 7,5 mnkr till socialnämnden finansieras genom en 

sänkning av resultatet för 2014. 
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Bakgrund 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i plan-
eringen inför 2014 för att säkerställa att nämnderna har gjort en fullgod 
nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 2014-2016. 
 
Koncernstaben har gjort en granskning av samtliga nämnders mål och 
resursplaner. Årets granskning har varit något enklare än tidigare år 
eftersom kommunfullmäktiges mål och resursplan för 2014-2016 endast är 
en teknisk uppräkning av fjolårets mål och resursplan. Vissa av tidigare 
års synpunkter har beaktats men flera brister kvarstår. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) och Mats-Johan Adner (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterarar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Detta blir också kommunfull-
mäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 326 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-11 
• Koncernstabens slutrapport, 2013-11-07, ”Kvittering av nämndernas 

mål och resursplaner 2014” 
 
– – – – 
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KS-2013-00773 
 

§ 253 Utökad ram för socialnämnden för övertagande 
av hemsjukvård 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anvisa 60 740 tkr för helåret 2014 till socialnämnden för över-

tagande av hemsjukvård, 
  
att belopp för tidsperiod mellan skatteväxlingsdatum och kommunens 

faktiska övertagande regleras, samt 
  
att anslaget finansieras genom ökade skatteintäkter genom skatte-

växling och förändrade statsbidrag i utjämningssystemen med 
anledning av förestående skatteväxling. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18 om en tekniskt omräknad mål- 
och resursplan för 2014 med plan för 2015-2016. I ärendet beslutades 
även om skattesatsen för 2014. Den nya skattesatsen innefattar en 
skatteväxling med landstinget för att kommunen ska ta över ansvaret för 
hemsjukvården från och med den 3 februari 2014. Skatteväxlingen görs på 
helårsbasis och en återbetalning för belopp motsvarande 33 dagar ska 
göras till landstinget. 
 
I ärendet avsåg koncernstaben att återkomma till kommunfullmäktige i ett 
särskilt ärende där effekterna av skatteväxlingen beskrivs och även med 
ett förslag till ett tilläggsanslag till socialnämnden. 

Överläggning och beslutsgång 
Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterarar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Detta blir också kommunfull-
mäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 332 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00820 
 

§ 254 Förvärv av fastigheten Sundsvall Laboratoriet 6 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Laboratoriet 6 av Konsum Nord 

Ekonomisk Förening för en köpeskilling om 6 800 000 kronor, 
  
att utgiften för förvärvet finansieras genom inkomster från försäljning 

av tomter i kommande exploateringskalkyl för området. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Laboratoriet 6 av Konsum Nord ekonomisk förening för en 
köpeskilling om 6 800 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 334 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-10-23, § 136 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-09-18 
• Karta över fastigheten 
• Förslag till köpeavtal mellan Sundsvalls kommun och Konsum Nord 

Ekonomisk förening 
 
– – – – 
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KS-2013-00821 
 

§ 255 Exploateringsavtal del av Inre hamnen, område 
väster om Fryshuset 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan exploatören 

Fastighets AB Norrporten och Sundsvalls kommun, enligt 
förslag reviderat 2013-10-07, 

  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal, 
  
att till stadsbyggnadsnämnden delegera rätt att sluta köpeavtal och 

köpebrev för mark i enlighet med exploateringsavtalet, samt 
  
att till stadsbyggnadsnämnden delegera rätt att sluta avtal om ut-

förande av avhjälpandeåtgärder med anledning av förorenad 
mark i enlighet med exploateringsavtalet. 

Bakgrund 
Ett förslag till exploateringsavtal för utbyggnad av ett område beläget 
väster om fastigheten Fryshuset 2 i Inre hamnen har upprättats. De 
huvudsakliga åtagandena för kommunen i avtalet är dels att avhjälpa 
eventuella markföroreningar i området, så att det blir lämpligt för 
bebyggelse av kontor, och dels att flytta en vattenbrandpost, inklusive 
tillhörande ledningar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 335 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31, med bilagorna 1–3: 

Bilaga 1 – stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-10-23,  
§ 135 
Bilaga 2 – stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-10-15 
Bilaga 3 – förslag till exploateringsavtal, reviderad 2013-10-07, med 
tillhörande karta  

 
– – – – 
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KS-2013-00845 
 

§ 256 Finansiering av utökade kostnader för 
ombyggnadsprojekt i kvarteret Kassören, 
teaterkvarteren 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att kultur- och fritidsnämndens utökade kostnader till 

följd av teaterprojektet hanteras genom motsvarande höjning av 
nämndens ekonomiska ram, 

  
att finansiering av tillkommande driftskostnader samt utökade 

kostnader för kultur- och fritidsnämnden hanteras i partiernas 
förslag till mål- och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-
2018, 

  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att nå överenskommelse 

med Scenkonstbolagets andra ägare, Landstinget, om hur ökade 
hyreskostnader med anledning av detta beslut ska fördelas 
mellan parterna, samt 

  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med 

Landstinget nå överenskommelse om i vilken omfattning Scen-
konstbolaget själv ska teckna hyresavtal med hyresvärdarna. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 avsattes 150 
mnkr i tre år för Sundsvalls utveckling. I den beslutade investerings-
budgeten har 35 mnkr avsatts från 2014 års anslag för åtgärder i teater-
kvarteren. Övriga 25 mnkr hänvisas till arbetsmiljöåtgärder och finansi-
eras från 2013 och 2015 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 
Kultur- och fritidsnämndens kostnad för kapitalet är således finansierat 
genom att kapitalkostnad för investeringsmedel i MRP-uppdrag komp-
enseras fullt. För resterande 25 mnkr ges full kompensation då den delen 
av investeringen kan härledas till arbetsmiljöåtgärder. Avrop av inve-
steringsmedel hanteras i ett eget beslutsärende (KS-2013-00688) till 
infrastruktur- och serviceutskottet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 336 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-01 
 
– – – – 
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KS-2013-00669 
 

§ 257 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 
2014 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2014, 
  
att anvisa 360 tkr till kultur- och fritidsnämnden för ökat driftbidrag 

2014 till Scenkonst Västernorrland AB, 
  
att finansieringen av anslaget hänskjuts till kompletteringsbudget 

2014, samt 
  
att eventuell uppräkning för 2015 får beaktas i arbetet med mål och 

resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun äger tillsammans med Landstinget Västernorrland 
Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 % respek-
tive 60 % för kommunen och landstinget. Ägardirektivet godkänns årsvis. 

Överläggning och beslutsgång 
Hjördis Bredberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar på återremiss av första att-satsen och avslag på 
att-satserna två, tre och fyra. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut dels Hjördis 
Bredbergs (M) och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut och dels Johnny Skalins (SD) yrkande om 
återremiss på att-sats ett och avslag på att-satserna två, tre och fyra. 
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Han ställer först frågan om att-sats ett ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att att-sats ett ska avgöras idag. Därefter konstaterar han att det 
finns två förslag till beslut dels Hjördis Bredbergs (M) och Kim G 
Ottossons (V) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
och dels Johnny Skalins (SD) avslagsyrkande på att-satserna två, tre och 
fyra. Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jäv 
Tommy Eriksson (S) anmäler jäv och ersätts av Ulf Sjölinder (S) under 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 337 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-25 
• Förslag till ägardirektiv, 2013-06-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00894 
 

§ 258 Avtalspensioner inom socialtjänsten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillskjuta 10 mnkr till socialnämnen för avtalspensioner under 

2013, 
  
att finansiera tillskottet till socialnämnden med en sänkning av årets 

budgeterade resultat, 
  
att erbjudandet i första hand går till medarbetare med hälsoproblem, 

samt 
  
att erbjudandet följer Sundsvalls kommuns sedan 2009-11-09 

gällande riktlinjer för hel särskild avtalspension, men undantag 
får göras vad gäller kravet att tjänsten inte behöver återbesättas.  

Bakgrund 
Med anledning av att AFA-försäkring beslutat om en återbetalning av 
premier från AGF-KL försäkringen föreslås att socialnämnden får 
använda 10 mnkr av dessa återbetalda premier till avtalspensioner. 
 
Erbjudandet ska då riktas till medarbetare som har hög sjukfrånvaro på 
grund av en hälsoproblematik, för att ge dessa medarbetare en möjlighet 
till ett bra avslut på sitt arbetsliv inom Sundsvalls kommun. Förutsätt-
ningen för ett erbjudande är att den som erbjuds hel särskild avtalspension 
uppfyller Sundsvalls Kommuns sedan 2009-11-09 gällande riktlinjer för 
hel särskild avtalspension förutom kravet att tjänsten inte ska återbesättas. 

Överläggning och beslutsgång 
Ingrid Möller (-) yrkar bifall till att-satserna ett, två och fyra samt ändring 
av att-sats tre så den får följande lydelse: 
 
att erbjudandet går till samtliga medarbetare inom socialnämndens 
verksamhetsområde och att anställda med hälsoproblem prioriteras 
 
Mats-Johan Adner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Ordföranden konstaterara att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag till beslut och dels Ingrid Möllers (-) förslag 
om bifall till att-sats ett, två och fyra samt omformulering av att-sats tre. 
Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 341 
• Skriftligt yrkande från Jörgen Berglund (M) 
 
– – – – 
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KS-2013-00843 
 

§ 259 Reglemente för kommunstyrelsen, revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra reglemente för kommunstyrelsen enligt koncernstabens 

förslag i tjänsteskrivelse 2013-10-31 och att ändringen gäller från 
och med 2014-01-01. 

Bakgrund 
I juni 2012 beslutade kommunfullmäktige att kommunens administration 
skulle bli effektivare. Kommunstyrelsen utredde hur kommunen skulle 
kunna uppnå detta mål. En av de åtgärder som styrelsen föreslog, var att 
beredningen av vissa strategiska samhällsutvecklingsfrågor skulle samlas 
under kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har fastställt detta förslag 
och nu behöver kommunstyrelsens reglemente bli ändrat, så att det 
stämmer överens med beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 350 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
 
– – – – 
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KS-2013-00813 
 

§ 260 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden, 
revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för stadsbyggnadsnämnden att gälla från och 

med 2014-01-01, i enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag 
2013-10-23 § 132. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige behöver besluta om ändringar i stadsbyggnads-
nämndens reglemente. Stadsbyggnadsnämndens ansvar att bereda vissa 
strategiska samhällsplaneringsfrågor ska flyttas tillbaka till kommun-
styrelsen. Det beror på ett tidigare fattat fullmäktigebeslut. 
 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår en ny bestämmelse om intern kontroll 
samt delegerad beslutanderätt i vissa mindre frågor, för att få nämndens 
verksamhet att fungera smidigare. Slutligen föreslår stadsbyggnads-
nämnden ändringar av redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 351 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-29 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-10-23, § 132 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-09-27, reviderad 2013-10-16 
• Stadsbyggnadsnämndens förslag till reglemente 
 
– – – – 
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KS-2013-00104 
 

§ 261 Reglemente för miljönämnden, revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för miljönämnden att gälla från och med 

2014-01-01, i enlighet med miljönämndens förslag 2013-06-12,  
§ 37. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige behöver besluta om ändringar i miljönämndens 
reglemente. Miljönämndens ansvar att bereda vissa strategiska livsmiljö-
frågor ska flyttas tillbaka till kommunstyrelsen. Det beror på ett tidigare 
fattat fullmäktigebeslut. Några föreslagna förändringar behövs på grund 
av lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Därtill kommer en 
ny bestämmelse om intern kontroll samt delegerad beslutanderätt i vissa 
mindre frågor, för att få miljönämndens verksamhet att fungera smidigare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 352 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Miljönämndens protokoll, 2013-01-16, § 3 
• Miljökontorets skrivelse, 2012-12-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00822 
 

§ 262 Reglemente för lantmäterinämnden, revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för lantmäterinämnden enligt koncernstabens 

förslag 2013-10-31. 

Bakgrund 
Lantmäterinämndens reglemente bör kompletteras med tre delegationer 
från fullmäktige. Det gäller avyttrande av gamla och utslitna inventarier, 
beslut om förvaltningsorganisationens utformning samt rätt att avge 
yttranden, såsom remissvar på offentliga utredningar. Koncernstaben 
föreslår också att fullmäktige inför en ny bestämmelse om intern kontroll i 
reglementet, i syfte att förtydliga nämndens ansvar att motverka korrup-
tion. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 353 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Förslag till reglemente för lantmäterinämnden, 2013-10-31 
 
– – – – 
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KS-2013-00322 
 

§ 263 Reglemente för socialnämnden, revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för socialnämnden enligt koncernstabens 

förslag 2013-10-31, reviderat 2013-11-19. 

Bakgrund 
Socialnämndens reglemente bör kompletteras med tre delegationer från 
fullmäktige. Det gäller avyttrande av gamla och utslitna inventarier, beslut 
om förvaltningsorganisationens utformning samt rätt att avge yttranden, 
såsom remissvar på offentliga utredningar. Koncernstaben föreslår också 
att fullmäktige inför en ny bestämmelse om intern kontroll i reglementet, i 
syfte att förtydliga nämndens ansvar att motverka korruption. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 354 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Förslag till reglemente för socialnämnden, 2013-10-31, reviderad 

2013-11-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00135 
 

§ 264 Reglemente för valnämnden, revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för valnämnden enligt valnämndens förslag 

2013-10-02, § 11. 

Bakgrund 
Valnämndens reglemente bör kompletteras med en ny bestämmelse om 
intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 355 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Valnämndens protokoll, 2013-10-02, § 11 
• Valkansliets skrivelse, 2013-10-10 
• Förslag till reglemente, 2013-10-02 
 
– – – – 
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KS-2013-00591 
 

§ 265 Uppdrag rörande ökat bostadsbyggande i 
Sundsvall och utveckling av Norra Kajen – 
begäran om förlängd tidsfrist för åter-
rapportering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga tidsfristen för återrapportering av uppdrag rörande ökat 

bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen till 
februari 2014. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om att förlänga tidsfristen för återrapportering av uppdrag 
rörande ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober om åtgärder för ökat 
bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra kajen. Samtliga 
uppdrag ska enligt beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
2013-12-16. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 356 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-10-28, § 215 
 
– – – – 
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KS-2013-00826 
 

§ 266 Anmälan av motioner vars handläggningstid 
överskrider ett år 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ”Motion (V) om gratis buss för åkande med barnvagn” behandlas i 

kommunfullmäktige i januari 2014, 
  
att ”Motion (S) om införande av ”Grön rutt” i Sundsvall” behandlas i 

kommunfullmäktige senast i februari 2014, samt 
  
att ”Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ” behandlas av 

kommunfullmäktige senast i februari 2014. 

Bakgrund 
Ärendet är en anmälan till kommunfullmäktige om väckta motioner där 
handläggningstiden kommit att bli mer än ett år. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-12-02, § 358 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-29, med bilagorna 1-3: 

• Bilaga 1 – Motion (V) om gratis buss för åkande med barnvagn 
a) Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-11-19, § 212 
b) Kommunstyrelsens protokoll, 2012-11-05, § 255 
c) Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25,  

§ 92 
d) Koncernstabens skrivelse, 2012-07-18, med bilaga 
e) Motion (V) om gratis buss för åkande med barnvagn,  

2011-09-26 
• Bilaga 2 – Motion (S) om införande av ”Grön rutt” i Sundsvalls 

a) Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-12-11, § 89 
b) Koncernstabens skrivelse, 2012-11-14 
c) Motion (S) om införande av ”Grön rutt” i Sundsvall,  

2011-10-31 
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• Bilaga 3 – Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ 

a) Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 258 
b) Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-09-03,  

§ 122 
c) Koncernstabens skrivelse, 2013-08-01 
d) Socialnämndens protokoll, 2013-04-03, § 21 
e) Socialtjänstens skrivelse, 2012-12-07 
f) Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ,  

2012-10-10 
 
– – – – 
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KS-2013-00011 
 

§ 267 Frågor enligt kommunallagen 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter möjlighet 
att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. Frågorna ska lämnas in 
skriftligen senast klockan 12.00 fredagen före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Lena Sjöberg (S) frågar infrastruktur- och serviceutskottets ordförande 

Sverker Ottosson (MP) om 
o livsmiljöbokslutet (sid 8) om kollektivtrafikresandet och cyklan-

det: Hur ser det ut utanför tätorten i ex Stöde och Liden, när det 
gäller kollektivtrafiksresandet och cyklandet? 

o livsmiljöbokslutet (sid 32) om kvalitetsmiljönormen för kväve-
oxid: Är det ett antagande att det främst beror på fler dieselbilar 
eller finns det någon undersökning som styrker det? I sådana fall 
vilken? 

Sverker Ottosson (MP), infrastruktur- och serviceutskottets ordförande, 
svarar på frågorna. 
 
Därefter sker ett replikskifte mellan frågeställaren och svaranden. 
 
• Lena Sjöberg (S) frågar barn- och utbildningsnämndens Annelie 

Luthman (FP) om 
o Livsmiljöanalysen (sid 7) om stora skillnader i måluppfyllelse 

mellan skolorna: Vad beror det på och vad gör ni åt det? 
o Livsmiljöbokslutet (sid 19) om att skillnaderna mellan elevers 

skolresultat har ökat: Vad gör ni åt det? 
Annelie Luthman (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
på frågorna. 
 
Därefter sker ett replikskifte mellan frågeställaren och svaranden. 
 
– – – – 
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§ 268 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2013-12-03 

• Socialdepartementets beslut 2013-11-21: ”Ansökan om att ta över det 
regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (KS-2013-00905) 

• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efter-
trädarval i kommunfullmäktige, utskickad i kallelsen (KS-2013-00016) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2013-11-28, utskickad i kallelsen 
och senaste revideringen är utskickad med e-post (KS-2013-00010) 

 
– – – – 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Anita Bdioui (S) X   
Diana Kapitanska (S) X   
Kjell B Andersson (S) X   
Lars-Åke Andersson (S) X   
Roland Grafström (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Bodil Hansson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Dorthy Eriksson (S) X   
Janina Öhrberg (S) - Börje Bergström 244-268 
Leif Nilsson (S) X   
Åsa Ulander (S) - Adele Flodin 244-268 
Håkan Byberg (S) X   
Soili Sollén (S) X   
Jonas Väst (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Elisabeth Unander (S) X   
Roger Johansson (S) X   
Christina Nordenö (S) - Ronny Fröwall 244-268 
Niklas Säwén (S) X   
Cathrine Edström (S) X   
Lena Österlund (S) X   
Bo Markusson (S) - Malin Larsson 244-268 
Lena Sjöberg (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Ulla-Britt Lagergren (S) X   
Tommy Eriksson (S) X, ej § 257 pga. jäv Ulf Sjölinder 257 
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) - Michael Sjödin 244-268 
Burhan Hussain (S) X   
Niclas Burvall (S) X   
Ann-Charlotte Evrung (S) - Stefan Eriksson 244-268 
Jörgen Tjernell (M) X   
Tom Emanuelz (M) X   
Mats-Johan Adner (M) X   
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) X   
Viktoria Jansson (M) - Sigbritt Ericsson 244-268 
Mikael Gäfvert  (M) X   
Eva Lohman (M) X   
Sven Bredberg (M) X   
David Svensson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Åse Johansson (M) X   
Margareta Engström (M) X   
Rodney Engström (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) - Inga-Britta Karlsson 244-268 
Erland Solander (M) X   
Jan Heijbel (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2013-12-16 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
2 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Bertil Swenson (M) X   
Daniel Lundin (M) - Marianne Nilsson 244-268 
Hjördis Bredberg (M) X   
Else Ammor (M) X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) X   
Börje Israelsson (M) - Jennie Elfström 244-268 
Efva Åström (M) X   
Elin Nilsson (M) X   
Pär Ahlberg (M) X   
Stefan Falk (FP) X   
Leif Carlsson (FP) X   
Maria Lilja (FP) X   
Arne Engholm (FP) X   
Annelie Luthman (FP) X, §§ 244-267 Inga-Lill Hägglund 268 
Lars Persson (FP) X, §§ 245-268 Maria Räfsbäck 244 
Ulla Norgren (FP) X, §§ 244-267 Johanna Höckert Bylander 268 
Hans Forsberg (C) X   
Kjell Bergkvist (C) X, §§ 244-254 Anders Henriksson 255-268 
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Annicka Burman (V) X   
Kim G Ottosson (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Mathias Rex (MP) X, §§ 244-251 MariAnne Andersson 252-268 
Sverker Ottosson (MP) X   
Ingrid Möller (-) X   
Maria Algotsson (MP) X   
Ove Skalin (SD) X   
Johnny Skalin (SD) X   
Sven Nordlund (SD) - Jan Selander 244-268 
Jan Björnefax (SD) X   
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Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf  
    

Patrik Eriksson (S) X  
Lena Sjölén (S) X  
Evert Nederberg (S) X  
Therese Westin (S) -  
Börje Bergström (S) X 244-268 
Adele Flodin (S) X 244-268 
Michael Sjödin (S) X 244-268 
Stefan Eriksson (S) X 244-268 
Arianne Sundman (S) X  
Ronny Fröwall (S) X 244-268 
Olof Andersson (S) -  
Priscilda Helenius (S) X  
Magnus Ragnarsson (S) -  
Malin Larsson (S) X 244-268 
Ulf Sjölinder (S) X 257 
Leif Söderberg (S) -  
Vakant (S) - Ingen ny ers kan utses av Lst 
Sigbritt Ericsson (M) X 244-268 
Inga-Britta Karlsson (M) X 244-268 
Marianne Nilsson (M) X 244-268 
Bo Bergh (M) -  
Patrik Gustavsson (M) -  
Jennie Elfström (M) X 244-268 
Gunilla Molin (M) X  
Jörgen Nilsson (M) X  
Vakant (M) - Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M) - Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M) - Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M) - Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M) - Ingen ny ers kan utses av Lst 
Maria Räfsbäck (FP) X, §§ 244-257 244 
Marie Melsom (FP) X, §§ 244-267  
Johanna Höckert Bylander (FP) X 268 
Inga-Lill Hägglund (FP) X 268 
Anders Henriksson (C) X 255-268 
Jan-Ola Andersson (C) -  
Hicham Elkahtib (V) X  
Niklas Högdahl (V) X  
Liza-Maria Norlin (KD) X  
Bertil Hörnqvist (KD) X  
MariAnne Andersson (MP) X 252-268 
Tina Hellberg (MP) X  
Sture Norlin (MP) -  
Jan Selander (SD) X 244-268 
Lars Skoglund (SD) X  
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