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Tid Kl. 14.00–15.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Erland Solander (M) ersättare för Malin Broström (M) 
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mats Mehlin (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S) ej § 276 på grund av jäv  
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 Kim G Ottosson (V)   
    
Ersättare Else Ammor (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Tommy Eriksson (S) tjänstgörande §§ 276 och 284 
 Christina Nordenö (S)   
 Anders Hedenius (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Claes Stockhaus (V)   
 Annicka Burman (V)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 264-265, 275-294 

 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Hans Wreber kanslichef  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Mikael Lindberg verksamhetschef socialf. § 266 
 Ronny Rönnbäck avdelningschef FAVI § 266 
 Micael Löfqvist vd MittSverige Vatten AB § 267 
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Protokollet omfattar §§ 264–294 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Åsa Ulander 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-09-12 2011-09-14 2011-09-14 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2011-10-07 2011-09-14–2011-10-05 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-09-12 3 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
 
 

Justering 

 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Åsa Ulander med 
Kim G Ottosson som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 

 
Då kommundirektören är förhindrad att delta under hela sammanträdet 
behandlas ärendena ”Aktuellt från koncernstaben” och ”Information 
om processplanerna” sist på sammanträdet. 
 
Peder Björk önskar en övrig fråga till dagordningen rörande Finans-
departementets betänkande ”Likvärdiga förutsättningar - Översyn av 
den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)”. 
 
Kim G Ottosson önskar en övrig fråga till dagordningen gällande 
”Regionfrågan”. 
 
Ordföranden godkänner att ärendena läggs till på dagordningen. 
 
– – – – 
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KS-2011-00032 
 

§ 264 Aktuellt från koncernstaben 

Kommundirektören informerar om: 
 
• Sveriges Kommuner och Landstings jämförelse över 

företagsklimatet i Sveriges kommuner 
• Mål och resursplanens kvitteringsprocess 
• Kulturrådets bidrag på 2,2 mkr till barn- och utbildningsnämnden 

för ett fördjupat kulturarbete för barn och unga 
• Kulturmagasinet fyller 25 år – nyöppning sker i november 
• Ledarutvecklingsprogrammet etapp 2 
• Webbapplikationen ”Föräldramötet” röner stort intresse utanför 

kommunen, bland annat i Norge 
 
– – – – 
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KS-2011-00739 
 

§ 265 Information om processplaner 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Det har utsetts processråd till de olika processerna i mål och resursplan-
en (MRP). Rådens uppgift är att på ett bättre sätt ta tillvara process-
målen i MRP:n. På dagens sammanträde informerar kommundirektören 
om de planer med underliggande projekt som råden har tagit fram för 
respektive process.  
 
– – – – 
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KS-2011-00432 
 

§ 266 Redovisning över arbetet med att sänka 
kostnaderna för försörjningsstödet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
I samband med kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten för 
januari till april 2011 framfördes en önskan om en redovisning över 
arbetet med att sänka kostnaderna för försörjningsstödet. Socialtjänsten 
har därför bjudits in för att lämna ovan nämnda redovisning. 

Överläggning 
Mikael Lindberg, verksamhetschef socialtjänsten och Ronny 
Rönnbäck, avdelningschef förvaltningen för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration redogör för ärendet och svarar på 
frågor från ledamöter och ersättare. 

Underlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 226 
 
– – – – 
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KS-2011-00599 
 

§ 267 Kostnader för nya VA-verksamhetsområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna informationen från Stadsbacken AB, 
  
att Stadsbacken AB till kommunstyrelsen omedelbart ska rappor-

tera avvikelse överstigande 10 % på den nu föreliggande prog-
nosen på 300 mkr så snart avvikelsen blir känd, 

  
att rapport som avviker ska innehålla en redogörelse för vilka åt-

gärder som vidtagits och/eller kommer att vidtas för att projektet 
inte ytterligare ska fördyras. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 §§ 715-716 om utökade 
verksamhetsområden för VA gällande södra och östra Alnö samt 
Lubban-Galtström. 
 
MittSverige Vatten AB har inför beslutad projektering utarbetat över-
siktliga kalkyler vilka pekade på att investeringen för VA-utbyggnaden 
skulle landa i storleksordningen 200 mkr, plus minus 25 %. En första 
gemensam slutkostnadsprognos pekar nu mot ca 300 mkr och det är 
framförallt avvikelser inom bergförekomst, trafikanordningar och 
projektorganisation som avviker jämfört med det första kalkylunder-
laget. Det finns ytterligare risker i slutkostnadsprognosen, t ex ger en 
avvikelse med 10 % enheter i bergförekomsten ca 15-20 mkr ytterligare 
i slutkostnad. 

Överläggning 
MittSverige Vatten AB:s vd, Micael Löfqvist, redogör för ärendet och 
svarar på frågor från ledamöter och ersättare. Han meddelar också att 
ett ärende rörande taxorna för anslutningsavgiften kommer att överläm-
nas för vidare behandling av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Det antecknas till protokollet att kommunstyrelsen efter avslutad 
information och överläggning framför att frysta taxor för anslutning till 
det nya VA-nätet är det bästa alternativet.  

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 160 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-18 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-06-13 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-05-30 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2011-03-07, inkl. bilaga 

 
– – – – 
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KS-2011-00578 
 

§ 268 Nytt arbetssätt för nedbrytning av kommun-
fullmäktiges mål samt kvittering av nämnder-
nas Mål och resursplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har påtalat att kommunen behöver utveckla ett 
gemensamt arbetssätt för att bryta ner och kvittera kommunfullmäkt-
iges mål i de kommunala nämnderna. Kommunstyrelsen har därför vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-14 § 793, fått i uppdrag att 
tillse att så sker. Under våren 2011 har nya sätt att arbeta med nedbryt-
ning av kommunfullmäktiges mål testats av socialnämnden samt 
kommunstyrelsen. Erfarenheterna från testerna har legat till grund för 
ett förslag till nytt arbetssätt. Övriga kommunala förvaltningar har 
också bidragit med synpunkter och erfarenheter. Det slutliga förslaget 
har tagits fram av en arbetsgrupp inom koncernstaben. Ett förslag till 
ny mall för nämndernas ettåriga Mål och resursplaner (MRP-1) har 
också tagits fram, i konsekvens med förslaget till nytt arbetssätt. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar att ärendet bordläggs till kommande 
sammanträde för att partierna ska hinna sätta sig in i det underlag som 
delats ut inför dagens sammanträde.  
 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-23, § 155 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-07-07, inkl. bilagorna: 

- PM ”Förslag till arbetssätt…”, 2011-07-07 
- ”Mall för nämndernas Mål och resursplaner” 
- ”Förslag till tidsplan hösten 2011” 

• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-12, delas ut 
• Mall för nämndernas Mål och resursplaner, 2011-09-12, delas ut 

 
– – – – 
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KS-2011-00579 
 

§ 269 Plan för kommunstyrelsens arbete med sin 
Mål och resursplan för 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Ett förslag till nytt, kommungemensamt arbetssätt för nedbrytning och 
kvittering av kommunfullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas 
Mål och resursplaner har tagits fram under våren 2011, och tillställs 
kommunstyrelsen för behandling i september 2011 (KS-2011-00578). 
Det nya arbetssättet syftar till att skapa en tydligare kvittering och 
återkoppling mellan de olika politiska nivåerna i kommunen. Mer ut-
rymme skapas för dialog och analys i nämnderna, och en bättre grund 
ges för styrning och uppföljning av mål och resurser. Det nya arbets-
sättet föreslås börja tillämpas inför nämndernas arbete med MRP-1 för 
år 2012. För att kommunstyrelsen ska börja tillämpa det nya arbets-
sättet för nedbrytning och kvittering, har en tidsplan för kommun-
styrelsens arbete med sin MRP-1 för 2012 tagits fram. 

Överläggning 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande 
sammanträde då det har bäring på ärendet ”Nytt arbetssätt för nedbryt-
ning av kommunfullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas Mål 
och resursplaner” som bordlagts vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-23, § 156 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-07-07 

 
– – – – 
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KS-2011-00672 
 

§ 270 Utveckling av valfrihet och mångfald, MRP-
uppdrag LED/VHT 15, 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta projektdirektivet som kvittering av MRP-uppdrag 15 LED/ 

VHT, Utveckling av valfrihet och mångfald, 
  
att uppdra åt projektet att i enlighet med förslag i projektdirektivet 

även genomföra respektive samordna relaterade uppdrag. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i Mål- och resursplan 2012 med plan för 2013, 
2014 (MRP 2012) gett kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för 
processen för lednings- och verksamhetsstöd skapa en projektorganisa-
tion som, under ledning av kommundirektören, ska ansvara för att sam-
ordna utvecklingen av valfrihet och mångfald i Sundsvalls kommun. 
Med andra ord ska projektorganisationen hålla samman de aktiviteter 
som pågår i olika delar av kommunorganisationen och som tillsammans 
bidrar till utvecklingen av en organisation som på ett aktivt sätt arbetar 
med valfrihet och konkurrensutsättning. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
samt tillägg av följande tre att-satser: 
 
att det som i projektdirektiven rör organisation och styrning på en 

övergripande nivå lyfts ur det föreslagna projektet,  

 

att kommunfullmäktige tillsätter en parlamentariskt sammansatt 

utredning som parallellt och i nära samarbete med projektet Utveckling 

av valfrihet och mångfald återkommer till kommunfullmäktige med 

förslag på framtida kommunal organisation och styrning, 

 

att projektet återrapporterar till kommunstyrelsen i sin helhet minst 

fyra gånger och till kommunfullmäktige minst två gånger under 

projekttiden.  
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Kim G Ottosson (V) yrkar avslag på finans- och näringslivsutskottets 
förslag, men ställer sig bakom Socialdemokraternas förslagna att-satser. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag, dels Peder Björks förslag och dels 
Kim G Ottossons förslag. Han frågar om det är kommunstyrelsens 
mening att besluta enligt finans- och näringslivsutskottets förslag, eller 
om kommunstyrelsen avser att besluta enligt Kim G Ottossons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget från finans- 
och näringslivsutskottet. Därefter frågar ordföranden om kommun-
styrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag eller 
enligt Peder Björks yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag.  

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund 
(S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 161 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-11, reviderad 2011-08-31 
• Projektdirektiv Utveckling av valfrihet och mångfald, 2011-08-15, 

reviderad 2011-08-31 
 
– – – – 
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KS-2011-00680 
 

§ 271 Medfinansiering Mål 2 för projekt Fossil-
bränsleoberoende transporter, MRP-uppdrag 
SH 7, 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medge medfinansiering motsvarande 14 Mkr för bifogad an-

sökan till Tillväxtverket om stöd ur regionala strukturfonden till 
rubricerat projekt, 

  
att uppdra åt koncernstaben att omgående påbörja genomförandet 

av projektet, under förutsättning att Tillväxtverket bifaller an-
sökan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i Mål- och resursplan 2012 med plan för 2013, 
2014 (MRP 2012), samhällsbyggnadsprocessen, gett kommunstyrelsen 
följande uppdrag Satsning på biogasutveckling och miljötrafik. 
 
Koncernstaben föreslår att uppdraget genomförs med ett helhetsper-
spektiv. Med tydlig fokus på regional utveckling, men också att kopp-
lingen till Sundsvalls engagemang i Green Highway, kommunens varu-
märkesarbete, Sundsvall Logistikpark AB samt Hållbar tillväxtstrategi 
blir tydligare. Finansieringen föreslås ske via Tillväxtverkets regionala 
strukturfondsmedel (mål 2). 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 162 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-15 
• Projektbeskrivning Fossilbränsleoberoende transporter inom Green 

Highwayregionen 
• Uppdrag samhällsbyggnad 7, 2012 

 
– – – – 
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KS-2011-00510 
 

§ 272 Trygghetsarbete i Sundsvalls kommun, MRP-
uppdrag VO 8, 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att trygghetsarbetet framgent ska bedrivas i enlighet med kultur- 

och fritidsförvaltningens förslag, 
  
att beredningsgruppen för Förebyggande Arbete Tidiga Insatser 

(FATI) ges ett breddat uppdrag och att folkhälsosamordnaren 
medverkar i beredningsgruppen, 

  
att trygghetsarbetet finansieras inom anslaget för Förebyggande 

Arbete Tidiga Insatser (FATI), samt 
  
att MRP-uppdrag VO 8, 2011 härmed anses slutligt avrapporterat. 

Bakgrund 
Kultur & Fritid har tagit fram ett förslag till utveckling av det trygg-
hetsskapande arbetet i Sundsvalls kommun. Till grund för förslaget 
finns bland annat ett tidigare förslag, framtaget under 2010 av en 
arbetsgrupp. 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-08-23, § 49 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-27, reviderad 2011-08-24 
• Kultur- och fritidsförvaltningens PM ”Utveckling av 

trygghetsskapande arbete i Sundsvalls kommun”, 2011-05-02 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-09-12 16 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
KS-2011-00675 
 

§ 273 Kvartersteatern, ny hyra 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett anslag på 330 000 kr för 

hyreskostnader för andra halvåret 2011 för Kvartersteaterns 
lokaler i Kubikenborgs före detta skola, 

  
att anslaget finansieras genom ianspråktagande av kommunfull-

mäktiges anslag för oförutsedda behov 2011, 
  
att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett anslag på 660 000 kr för 

hyreskostnad för Kvartersteatern för 2012 och framåt, 
  
att finansiering av anslaget för 2012 sker i Kompletteringsbudget 

2012, 
  
att kostnaden för 2013 och framåt inarbetas i Mål- och resursplan 

för 2013-2015. 

Bakgrund 
Kvartersteatern är en ideell förening som bedriver teaterverksamhet, 
framför allt för ungdomar och barn, i Kubikenborgs skola. Kvarters-
teatern hyr lokalerna av service och teknik och den årliga hyran uppgår 
för närvarande till cirka 7 000 kr per år. 
 
Service och teknik, som är intäktsfinansierade, vill ha full kostnads-
täckning för Kvartersteaterns lokaler. De faktiska kostnaderna för 
Kubikenborgs skola uppgår till cirka 660 000 kr per år. För att täcka 
dessa kostnader vill Service och teknik höja hyran. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 167 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-12 

 
– – – – 
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KS-2011-00549 
 

§ 274 Navigator – Reinvestering elanläggning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna att 1 800 000 kr ianspråktas ur service och tekniks 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för reinvesteringar 
installationer, 

  
att uppdra åt service och teknik att upphandla och utföra 

installationsåtgärder på Navigator, samt 
  
att attesträtt ges till förvaltaren Hans-Åke Oxelhöjd. 

Bakgrund 
Navigators, f.d. vårdskolans, ställverk och transformatorer behöver 
bytas för att säkerställa elleveransen. Samtidigt byts inköp av el från 
högspänning till lågspänning. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 169 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-11 

 
– – – – 
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KS-2011-00480 
 

§ 275 Bildande av kommunalt näringslivsbolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda ett kommunalt näringslivsbolag enligt koncernstabens 

förslag till bolagsordning, daterad 2011-04-28, 
  
att bolaget startar sin verksamhet 1 januari 2012 och blir ett dotter-

bolag till Stadsbacken AB, 
  
att anta koncernstabens förslag till ägardirektiv för det kommunala 

näringslivsbolaget, daterad 2011-08-26, 
  
att bolaget för år 2012 erhåller 10 550 tkr från Sundsvalls kommun 

i uppdragsersättning, 
  
att uppdragsersättningen för 2012 finansieras inom nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ram samt 
kommunstyrelsens ram för näringslivsverksamhet samt mark-
nadsföring och turism, 

  
att uppdragsersättningen till bolaget för 2013 och framåt inarbetas i 

mål och resursplanen för 2013-2014, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta nödvändiga beslut i 

frågan om bolagsbildningen, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att registrera firma för bolaget, 
  
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2010-12-06 § 49 angående 

mål och indikatorer för Sundsvall Business Region, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast 31 december 2011 säga 

upp medlemskapet i Ideella föreningen Investera i Sundsvall, 
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 31 december 2011 

avsluta kommunens åtaganden i Stenstan i Sundsvall AB, 
  
att de utredningsuppdrag som kommunfullmäktige gav till kommun-

styrelsen vid sammanträdet 2011-06-20 ska anses vara besvarade. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bilda ett 
kommunalt näringslivsbolag som blir ett dotterbolag till Stadsbacken 
AB. I bolagets uppdrag ingår nyföretagarrådgivning, service till be-
fintliga företag samt service till verksamheter som vill etablera sig i 
Sundsvall. Bolaget ska även arbeta med att marknadsföra varumärket 
Sundsvall samt ansvara för turistbyråverksamheten. Bolaget föreslås 
starta den 1 januari 2012. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar, för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets del, 
bifall till att-satserna 1-3 samt 6-12 i utskottets förslag, han yrkar vidare 
på tillägg av följande fyra att-satser: 
 
att koncernstaben får i uppdrag att senast i december 2012 återkomma 

med en rapport till kommunstyrelsen om hur arbetet med det nya 

bolaget fortgår. I den rapporten ska särskilt belysas:  

•  hur det nya bolaget tänker säkerställa en nära koppling till det 
pågående EU-projektet för utvecklingen av besöksnäringen  

•  hur de föreslagna advisory boards ska arbeta och vilka som 
representeras där  

•  hur gränsdragningsproblem till organisationer och aktörer med 

liknande uppdrag hanteras 

 

att beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges behandling 

kompletteras med ett förtydligande om representationen i bolagets 

styrelse vad gäller fördelning mellan och inom representanter från 

näringslivet och politiken,  

 

att bolaget för år 2012 erhåller 15 550 tkr (en ökning med 5 000 tkr i 

jämförelse med utskottets förslag) från Sundsvalls kommun i 

uppdragsersättning, 

 
att uppdragsersättningen för 2012 finansieras inom ramen för 

nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ram, 

kommunstyrelsens ram för näringslivsverksamhet, marknadsföring och 

turism samt i kompletteringsbudgeten för 2012.  
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Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björks förslag och dels finans- och näringslivsutskottets förslag. Han 
ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt utskottets förslag.  

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund 
(S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 163 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-26, inklusive bilagorna: 

- Förslag till bolagsordning – kommunalt näringslivsbolag, 
2011-04-28 
- Förslag till ägardirektiv, 2011-08-26 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-06-20, § 215 
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets återremissyrkande,  

2011-06-20 
 
– – – – 
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KS-2011-00342 
 

§ 276 Placeringsreglemente för Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna nytt placeringsreglemente för Kommungaranti 

Skandinavien Försäkrings AB, 
  
att godkänna att tidigare fattade beslut om placeringsreglemente för 

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB upphör att gälla. 

Bakgrund 
För att möta kommande pensionsutbetalningar har Sundsvalls kommun 
tecknat ett försäkringsavtal med Kommungaranti Skandinavien För-
säkrings AB, och köpt aktier av Gävle kommun motsvarande 50 % av 
ägandet. Det finns behov att uppdatera bolagets placeringsreglemente. 
Dess syfte är att ange mål och ramar för placeringsverksamheten, ange 
mål för det finansiella risktagandet, ange avkastningsmål samt säker-
ställa riskkontroll och uppföljning av placeringsverksamheten. 

Jäv 
Peder Björk (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Tommy 
Eriksson (S). 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 166 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-28 
• Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB:s PM, 2011-03-16 
• Förslag till placeringsreglemente för Kommungaranti Skandinavien 

Försäkrings AB, 2011-03-16 
 
– – – – 
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KS-2011-00652 
 

§ 277 Organisationsutredning – REKO 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att invänta resultatet av statens offentliga utredning (SOU 2011:43) 

innan beslut fattas om eventuell organisationsförändring 
gällande REKO, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfull-

mäktige senast hösten 2012, med förslag till organisationsform 
för REKO Sundsvall AB. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 att organisationsformen för 
REKO AB skulle utredas. Ett betänkande från Utredningen om offent-
liga företag – upphandling, kontroll, insyn (OFUKI-utredningen, SOU 
2011:43) tyder på att det tillfälliga undantaget som infördes i lagen om 
offentlig upphandling (LOU) kommer att bli permanent och omorga-
nisationen av REKO Sundsvall AB därför kanske inte blir nödvändig. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 164 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-15 

 
– – – – 
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KS-2010-00500 
 

§ 278 Uppföljning av plan för verksamhetsöver-
gång Sundsvall Arena AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporten, 
  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att särredovisa resultat för 

f.d. Sundsvall Arena AB, med rapport till kommunfullmäktige i 
samband med delårsredovisning, t.o.m. 2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 736 att Sundsvall Arena 
AB:s verksamhet skulle överflyttas till kommunal förvaltning. Vidare 
beslutade kommunfullmäktige 2010-10-25, § 833 att godkänna genom-
förandeplanen för överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet 
till förvaltning, och att en uppföljning över avslutad överflyttning 
skulle redovisas till kommunfullmäktige senast den 31 mars 2011. 
2011-03-28, § 142 beslutade kommunfullmäktige dels att förlänga tiden 
för framtagande av förslag till plan för verksamhetsövergång, dels att 
uppföljningen av verksamhetsövergången skulle behandlas i fullmäk-
tige senast i september 2011 för att möjliggöra färdigställande av 
uppföljningen. 
 
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2010-10-25 § 833 får 
dock den första att-satsen betraktas som redan uppfylld, varför enbart 
uppföljningen av verksamhetsövergången är att betrakta som åter-
stående. 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-08-23, § 54 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-27 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport, 2011-06-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-03-28, § 142 

 
– – – – 
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KS-2011-00054 
 

§ 279 Regler om stöd för det politiska arbetet i 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utan eget ställningstagande överlämna arvodeskommitténs 

förslag till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har uppdragit till arvodeskommittén att göra en 
översyn av regelverket rörande stödet för det politiska arbetet. 
 
Arvodeskommittén har nu arbetat fram ett förslag till ett mer samlat 
regelverk. Förslaget innehåller inte några principiellt viktigare för-
ändringar eftersom den typen av förändringar bör genomföras inför och 
inte under en löpande mandatperiod. 
 
Därför avser kommittén att med start vid kommande årsskifte påbörja 
en mer grundlig översyn av ersättningsbestämmelserna med sikte på att 
beslut om nya regler kan fattas i god tid innan nästkommande mandat-
period. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-06-14, § 149 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-05-27 
• PM – Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls 

kommun, 2011-05-27 
• Koncernstabens skrivelse, 2010-11-25, reviderad 2010-11-29 med 

bilaga (KS-2010-00748) 
• Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 

Sundsvalls kommun, 2009-03-25 
 
– – – – 
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KS-2011-00343 
 

§ 280 Revisionsrapport – ersättningar till  
förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna svar till kommunrevisionen enligt koncernstabens 

skrivelse 2011-05-27. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har granskat utbetalda ersättningar till förtroende-
valda politiker under 2010. I revisionsrapporten föreslås att den interna 
kontrollen i samband med utbetalning av ersättningar till förtroende-
valda är bristfällig. Koncernstaben delar den uppfattningen och i 
samband med en översyn av gällande regelverk kommer också den 
interna kontrollen att förstärkas. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-06-14, § 150 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-05-27 
• Kommunrevisionens skrivelse, 2011-03-23 
• KPMG:s revisionsrapport om ”Granskning av ersättningar till 

förtroendevalda”, 2011-03-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00624 
 

§ 281 Lokaler för Scenkonstbolaget 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa kommunstyrelsens investeringsbudget (service och 

teknik) 500 tkr för en översiktlig projektering/förstudie av 
kvarteret Kassören för att redovisa möjligheter till anpassning 
och utbyggnad för Scenkonstbolagets verksamhet i kvarteret, 

  
att anslaget på 500 tkr finansieras ur kommunfullmäktiges anslag 

för oförutsedda behov i MRP 2011, 
  
att arbetet ska göras i samverkan mellan service och teknik, Kultur 

& Fritid och Scenkonstbolaget, samt 
  
att beakta tidigare utredningar gjorda i frågan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 193 att förvärva fastig-
heten Kassören 2. Avsikten med förvärvet var att fastigheten ska ingå i 
ett större teaterkvarter. Kultur och fritidsnämnden beslutade  
2011-06-22 § 88 att föreslå kommunstyrelsen att anslå 500 tkr till 
kultur- och fritidsnämnden för en översiktlig projektering/förstudie av 
kvarteret Kassören för att redovisa möjligheter till anpassning och ut-
byggnad för Scenkonstbolagets verksamhet i kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-23, § 153 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-09 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-06-22, § 88 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-05-18 

 
– – – – 
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KS-2011-00671 
 

§ 282 Redovisning av övergripande risk- och sår-
barhetsanalys för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten ”Risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls 

kommun”, uppdaterad 2011-07-05, 
  
att överlämna handlingarna till Länsstyrelsen, 
  
att rekommendera att kommunfullmäktige får ta del av analysen i 

muntlig och skriftlig form. 

Bakgrund 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje 
kommun analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en risk- 
och sårbarhetsanalys. 
 
Denna övergripande analys ska omfatta Sundsvalls kommuns geo-
grafiska områdesansvar och verksamhetsansvar och i analysen ska 
riskområden prioriteras för det fortsatta arbetet med djupanalyser. 
Analysen ska redovisas skriftligen till Länsstyrelsen senast 30 sep-
tember under mandatperiodens första år. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-30, § 168 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-09 
• Risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun, 2010-10-21, 

uppdaterad 2011-07-05 
 
– – – – 
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KS-2011-00474 
 

§ 283 Styrel – inriktning av prioritering för elan-
vändare i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att genomföra ”Styrel” i Sundsvalls kommun enligt det inrikt-

ningsdokument beträffande elprioritering som Myndigheten för 
Samhällsberedskap (MSB) upprättat, daterad 2010-12-21. 

  
att uppdra till säkerhets- och skyddschefen att tillsammans med 

beredskapssamordnaren prioritera samhällsviktiga objekt inom 
Sundsvalls kommun för överlämning till länsstyrelsen. 

Bakgrund 
Från och med 1 januari 2012 ska tillgänglig el prioriteras på lokal-
nätsnivå så att den styrs till de lokalnät där samhällets mesta kritiska 
verksamheter finns. Med anledning av detta ska kommunerna till läns-
styrelsen lämna en sammanställd förteckning av samhällsviktig verk-
samhet i den egna kommunen som är känslig för elbortfall. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-06-16, § 50 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-05-10 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ”Styrel – 

inriktning för prioritering av elanvändare”, 2010-12-21 
• Energimyndighetens PowerPoint-presentation ”Styrel, Ett modernt 

system för prioritering av elanvändare vid elbrist” 
 
– – – – 
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KS-2011-00473 
 

§ 284 "Back to Basics, Ljustadalen" – före-
byggande arbete tidiga insatser, FATI, 
ansökan 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med undantag från det av kommunfullmäktige beslutade regel-

verket för FATI, bevilja ansökan ”Back to Basics, Ljustadalen” 
246 000 kr, samt  

  
att ge koncernstaben i uppdrag att ta fram underlag till kostnader 

för en utvärdering av Back to Basic-projekten och återkomma 
till plan- och utvecklingsutskottet för beslut. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om att avsätta medel till förebygg-
ande arbete och tidiga insatser för barn och unga (FATI). Till den första 
ansökningsomgången 2011 inlämnades arton ansökningar om samman-
lagt 8,3 mnkr. Plan- och utvecklingsutskottet beviljade 2011-05-17 § 44 
fem ansökningar medel ur FATI. Ansökan för ”Back to Basics, Ljusta-
dalen” återremitterades av utskottet i avvaktan på att en pågående om-
rådesanalys av Ljustadalen skulle färdigställas. ”Back to Basics, Ljusta-
dalen”, har beviljats FATI-medel år 2009 samt 2010. Enligt regelverket 
för FATI kan projekt få bidrag vid högst två tillfällen. Då regelverket är 
beslutat av kommunfullmäktige, måste ärendet lyftas till kommunfull-
mäktige för beslut. 

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Tommy 
Eriksson (S). 
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Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-08-23, § 56 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-07-04 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-05-17, § 44 
• Projekt Back to Basics Ljustadalen, ansökan 2011-04-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-05-02, § 173 
• PM ”FATI – förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och 

ungdomar – Förslag till regler handläggning och 
bedömningsgrunder”, 2011-03-07 

 
– – – – 
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KS-2011-00534 
 

§ 285 Förorenade områden i Sundsvalls kommun – 
En samhällsekonomisk analys 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna rapporten till miljönämnden och stadsbyggnads-

nämnden för att användas i det fortsatta arbetet med förorenade 
områden samt 

  
att även överlämna rapporten till kommunstyrelsens plan- och 

utvecklingsutskott. 

Bakgrund 
I arbetet med Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2010 har uppföljning av 
kommunens miljömålsarbete ingått. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är 
ett av de svårare målen att nå. Enligt länets regionala miljömål ska till 
år 2020 de områden där man befarar störst risk för människors hälsa 
och miljön vara undersökta och vid behov åtgärdade. I Sundsvalls 
kommun finns det ett stort antal förorenade områden. I en kommun 
som Sundsvall spelar de en stor roll för markutnyttjande och för fortsatt 
samhällsutveckling. Samhällsekonomiskt är det därför viktigt att kunna 
prioritera insatserna i syfte att uppnå så hög nytta som möjligt i för-
hållande till kostnaderna. Detta är bakgrunden till att miljökontoret i 
arbetet med Analysrapporten Livsmiljöbokslut 2010 har anlitat Enveco 
Miljöekonomi AB för en samhällsekonomisk analys av arbetet med 
förorenade områden i Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-06-16, § 49 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-05-31 
• Rapport ”Förorenade områden i Sundsvalls kommun”, april 2011 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-09-12 32 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
KS-2011-00609 
 

§ 286 Slutrapport från omställningsprojektet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutrapport med bilaga daterad 2011-04-26 från om-

ställningsprojektet. 

Bakgrund 
Mot bakgrund av de besparingar som beslutades hösten 2009 har, med 
start hösten 2009 och under 2010, ett särskilt omställningsprojekt be-
drivits. Nu avlämnar projektet en slutrapport med redovisning av upp-
nådda resultat. I rapporten gör också projektledaren några reflektioner 
att tänka på inför framtida förändringar. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-08-25, § 62 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-22 
• Koncernstabens slutrapport med bilaga, 2011-04-26 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-09-12 33 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
KS-2011-00654 
 

§ 287 Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2011–2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Livsmiljöbokslut för Sundsvall 2011–2014 inriktas på att ta fram 

en årlig kortare version för åren 2011, 2012 och 2014 som ger 
sammanfattningar, förklaringar, visar på samband och gör en 
analys av utvecklingen inom miljö och folkhälsa inom Sunds-
valls geografiska område, 

  
att en fördjupning av kommunens arbete för god livsmiljö under 

2011–2013 sammanställs i Livsmiljöbokslut 2013 och därmed 
publiceras våren 2014, 

  
att ge miljökontoret i uppdrag att under 2012 utreda och i septem-

ber månad samma år ge förslag till hur kommunkoncernen 
fortsättningsvis ska arbeta med Livsmiljöbokslutet för att  
- på ett tydligare sätt redovisa analys av kommunens arbete 

med miljö och folkhälsa relaterat till prioriterade miljömål 
och prioriterade arbetsområden för folkhälsa, 

- ge bättre förutsättningar för jämförelse av bokslut över tid, 
- på ett tydligare sätt koppla livsmiljöbokslutet till MRP, 
- på ett tydligare sätt koppla livsmiljöbokslutet till Hållbar 

tillväxtstrategi 2021 och den målbild som 
kommunfullmäktige fastställt, 

- tydliggöra vilka övriga beslut och styrdokument som ska 
följas upp i livsmiljöbokslutet, samt 

  
att livsmiljöbarometern tillsvidare utgör basen för rapportering av 

uppgifter som används i livsmiljöbokslutet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens samordningsutskott beslutade 2007-09-25 § 136 
hur Sundsvalls Livsmiljöbokslut för 2007–2010 skulle utformas. För 
2011–2014 finns ännu inget beslut om utformning eller inriktning. Med 
utgångspunkt i erfarenheter från produktionen av livsmiljöbokslutet 
under den senaste mandatperioden finns det anledning att se över 
struktur, innehåll och arbetssätt. 
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Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-08-25, § 59 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-03 
• Samordningsutskottets protokoll, 2007-09-25, § 136 

 
– – – – 
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KS-2011-00665 
 

§ 288 Medverkan i Europeiska trafikantveckan 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge koncernstaben i uppdrag att anmäla Sundsvalls kommun till 

Europeiska trafikantveckan 2011. 

Bakgrund 
Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger 
rum 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera med-
borgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning 
som möjligt. Sundsvalls kommun har under 2009 och 2010 deltagit i 
Europeiska trafikantveckan för att belysa det arbete som görs för håll-
bart resande i Sundsvalls kommun. Trafikantveckan 2011 fokuserar på 
miljöanpassade alternativ till den fossilbränsledrivna bilen. Årets 
slogan är "Alternative Mobility". 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-08-25, § 60 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-08 

 
– – – – 
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KS-2011-00619 
 

§ 289 Deltagande i Energimyndighetens program 
Uthållig kommun etapp 3 2011–2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom intresseanmälan till Energimyndighetens 

program Uthållig kommun etapp 3 2011–2014, samt 
  
att uppdra åt föreslagen styrgrupp – processledningsgruppen för 

samhällsbyggnadsprocessen – att ta fram projektdirektiv för 
medverkan där prioriterad inriktning utifrån intresseanmälan och 
pågående projekt i Sundsvalls kommun framgår. 

Bakgrund 
Energimyndighetens program Uthållig kommun inleder under hösten 
2011 en tredje etapp. Sundsvall har deltagit i Uthållig kommun etapp 2, 
2008–2011. Kommunen har där haft samarbete med ett tiotal andra 
liknande kommuner i det så kallade Storstadsklustret. Genom Uthållig 
kommun etapp 3 erbjuder Energimyndigheten stöd till kompetens- och 
metodutveckling, erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, experter och 
ambitiösa kommuner som samverkar i projekt inom näringspolitik och 
fysisk planering. Uthållig kommun ger inga investeringsmedel men er-
bjuder en bra plattform för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och 
möjlighet att visa upp det hållbarhetsarbete som görs i kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-08-25, § 61 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-09 
• Energimyndighetens ansökningsformulär, 2011-06-01 
• Miljöförvaltningens komplettering 

 
– – – – 
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KS-2011-00536 
 

§ 290 Beslut om attestanter inom service och 
teknik 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse attestanter vid service och teknik i enlighet med Attest-

förteckning för service och teknik, 2011. 

Bakgrund 
Ärendet avser beslut om vilka som inom service och teknik ska ha 
rätten att under 2011 vara attestanter respektive ersättare till attestanter. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-06-16, § 51 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-25, med bilaga Attestförteck-

ning för service och teknik, 2011 
 
– – – – 
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§ 291 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 
 • Kommundirektörens beslut (1-3) om ändring och 

komplettering av attestanter för 2011 (KS-2011-00020) 
 

 • Kommundirektörens beslut om: 
o särskild avtalspension 2011-04-18 (nr 5) och 2011-06-17 

(nr 7) 
o avgångsersättning enligt pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda – PBF 2011-06-14 (nr 6) (KS-2011-00017) 
 

 • Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 17 maj, 14 juni och 23 

augusti 2011 
o Finans- och näringslivsutskottet den 10 maj, 17 maj, 14 

juni, 23 och 30 augusti 2011 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 12 maj, 19 maj, 16 

juni och 25 augusti 2011 
 

 • Service och teknik (upphandling) ramavtal: 
o Fällningskemikalier bult, dnr UH-10-79 (KS-2011-00466) 
o Sugning av gatubrunnar, dnr UH-2010-34 (KS-2011-00548) 
o Radonmätningstjänster, dnr UH-2011-45 (KS-2011-00658) 
o Korttidshyra av bygg- och arbetsmaskiner samt bodar, dnr 

UH-11-9 (KS-2011-00659) 
o Gardiner, sömnad och montering, dnr UH-11-11 (KS-2011-

00660) 
o Konsulter, dnr UH-11-4 (KS-2011-00661) 
o Fordringshantering, dnr UH-11-17 (KS-2011-00662) 
o Handledartjänster, dnr UH-11-14 (KS-2011-00663) 
o Ventilationsarbeten, dnr UH-2010-29 (KS-2011-00664) 

o Golvarbeten, dnr UH-2010-30 (KS-2011-00676) 
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 • Service och teknik: 

o GA-skolan, lokalanpassning (KS-2011-00617) 
o Västermalms skola, lokalanpassning (KS-2011-00616) 
o Inventarier, Ågläntan (KS-2011-00656) 
o Attestförteckning drift- och investeringskonton; inköpare, 

attestanter och sakgranskare inom service- och 
teknikförvaltningen – besluten avser vik för Jenny 
Erlandsson under tiden  
2011-06-13—2012-03-31 och utökning av attesträtt för 
Ulrika Burvall (KS-2011-00553) 

 
 
– – – – 
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KS-2011-00014 
 

§ 292 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Länsstyrelsen, samrådsyttrande med bilaga från Trafikverket (för 

kännedom enligt beslut i PLU 2011-06-14, § 46 – KS-2011-00157) 
• Länsstyrelsens beslut 2011-05-28 om ”Anmälan om misstänkt brott 

enligt kulturminneslagen” (KS-2011-00560) 
• Kommunrevisionens skrivelse 2011-05-26 om ”Utdelning från dona-

tionsstiftelser” (KS-2011-00554) 
• Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni och befolkningsför-

ändringar 1: halvåret 2011 
 

• Styrelseprotokoll: 
o MittSverige Vatten AB:s årsstämma 2011-05-04 
o MittSverige Vatten AB 2011-05-25 
o Sundsvall Energi AB 2011-06-29—30 
o Sundsvall Energi AB 2011-07-08 
o ServaNet AB 2011-04-19 
o Sundsvalls Hamn AB:s årsstämma 2011-05-09 
o Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) 

2011-06-15 
o Sundsvall Oljehamn AB:s årsstämma 2011-05-09 
o Stadsbacken AB 2011-06-13 
o Sundsvall Arena AB 2011-06-10 
o Sundsvall Arena AB 2011-06-14 
o Sundsvall Elnät AB 2011-04-27 
o Sundsvall Vatten AB 2011-04-06 
o Sundsvall Vatten AB:s årsstämma 2011-05-04 
o Sundsvall Vatten AB 2011-05-25 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall AB 2011-06-01 
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• Synpunkt från Synskadades Riksförbund i Sundsvall om ”Sundsvall 
som tillgänglig stad” (KS-2011-00738) 
 

• Sveriges Kommuner och Landsting 
o Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas 
psykiska hälsa (SKL:s dnr 11/0658) 

o Rekommendation att anta Strategi för eSamhället (SKL:s dnr 11/0954) 
 
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings hemsida: 
http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 
 
– – – – 
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KS-2011-00756 och KS-2011-00544 
 

§ 293 Hantering av betänkanden som Sundsvalls 
kommun ska yttra sig över 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som svar på Finansdepartementets betänkande ”Likvärdiga 

förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 
2011:39)” överlämna ekonomidirektörens yttrande, samt 

  
att uppdra till koncernstaben att ta fram förslag till hantering av 

betänkanden som Sundsvalls kommun yttrar sig över. 

Överläggning 
Peder Björk (S) önskar, med hänvisning till att kommunen inte tänker 
lämna något yttrande över Finansdepartementets betänkande 
”Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen 
(SOU 2011:39)”, att det ska tas fram principer för vilka betänkanden 
som Sundsvalls kommun ska yttra sig över.  
 
Ordföranden meddelar att han beslutade att kommunen inte skulle yttra 
sig över nämnda betänkande. Men efter att det framkommit önskemål 
om att ett yttrande ska avges, gett ekonomidirektören i uppdrag att avge 
ett tjänstemannayttrande. Därefter kommer finans- och näringslivsut-
skottet att ta upp yttrandet för diskussion. 
 
Peder Björk (S) ogillar förslaget med ett tjänstemannayttrande och 
yrkar att något sådant inte ska lämnas. Han yrkar vidare, med bifall av 
Kim G Ottosson (V), på en protokollsanteckning där Socialdemokrater-
na och Vänsterpartiet framför sitt starka ogillande över att yttrandet till 
Finansdepartementet inte behandlas politiskt innan det överlämnas. 
Ordföranden godkänner protokollsanteckningen. 
 
Mats Mehlin (C) anser att ett tjänstemannayttrande ska lämnas till 
Finansdepartementet. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut huruvida ett 
tjänstemannayttrande ska lämnas eller inte. Han ställer proposition på 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att ett tjänstemanna-
yttrande ska lämnas till Finansdepartementet. Kommunstyrelsen be-
slutar också att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag till 
hantering av betänkanden som Sundsvalls kommun yttrar sig över. 
 
Peder Björk (S) önskar att detta protokollsutdrag ska bifogas yttrandet 
till Finansdepartementet, vilket ordföranden godkänner. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet framför sitt starka ogillande 
över att yttrandet till Finansdepartementet inte behandlas politiskt innan 
det överlämnas. 
 
– – – – 
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§ 294 Regionfrågan 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) efterfrågar ärendet om regionfrågan. 
 
Ordföranden meddelar att regionfrågan inom kort kommer att 
behandlas av kommunstyrelsen. 
 
– – – – 
 


