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Tid Kl. 14.00-15.15  
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Erland Solander (M) ersättare för Malin Broström (M), §§ 295-307  
 Sven Bredberg ersättare för Malin Broström (M), §§ 308-333 
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Linnéa Källman (C) ersättare för Mats Mehlin (C)  
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Bodil Hansson (S)  
 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 Åsa Ulander (S)   
 Kim G Ottosson (V) ej §§ 321-322 på grund av jäv  
    
Ersättare Sven Bredberg (M) tjänstgör §§ 308-333 
 Else Ammor (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Anders Hedenius (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Claes Stockhaus (V) tjänstgör §§ 321-322  
 Annicka Burman (V)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Mikael Gäfvert ordförande Stadsbacken AB, §§ 295-296 
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Protokollet omfattar §§ 295-333 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Johanna Kangas 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Leif Nilsson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-10-17 2011-10-19 2011-10-19 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2011-11-14 2011-10-19 – 2011-11-09 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

http://www.sundsvall.se/


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 3 
 

 
 
 
 

Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leif Nilsson med 
Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00032 
 

§ 295 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• 40-timmarsvecka för lärarna införs i Bredsands skola. 
• Kronprinsessparet besöker bland annat Sundsvalls kommun den 7-8 

november.  
• Mittuniversitet bildar holdingbolaget MIUN Holding.  
• Valfrihet - och mångfaldsprojektet har startat.  
 
– – – – 
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§ 296 Information om Stadsbackenkoncernen 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Enligt ägardirektiven inom Stadsbackenkoncernen ska Stadsbacken AB 
(SBAB), vid kommunstyrelsens sammanträden i juni, oktober och 
februari varje år, redovisa läget i koncernen.  

Överläggning  
Stadsbacken AB:s vd Stefan Söderlund och ordförande Mikael Gäfvert 
informerar om läget i Stadsbackenkoncernens bolag och om framtida 
utmaningar.  

Beslutsunderlag  
• Koncernstabens PM, 2011-10-05 
 
– – – – 
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§ 297 Nytt arbetssätt för nedbrytning av kommun-
fullmäktiges mål samt kvittering av nämnder-
nas Mål och resursplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till nytt arbetssätt för nedbrytning av 

kommunfullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas Mål 
och resursplaner, 

  
att fastställa förslaget till kommungemensam mall för nämndernas 

Mål och resursplaner (MRP-1), daterad 2011-09-12, 
  
att det nya arbetssättet och mallen ska tillämpas av kommunens 

samtliga nämnder från och med 2012 års MRP-1, i enlighet med 
föreslagen tidsplan, samt 

  
att förslag till framtida revideringar av arbetssättet eller mallen ska 

beredas av koncernstaben och beslutas av kommunstyrelsen. 

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. 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar, med medhåll av Leif Nilsson (S), att en 
ändring görs i beslutsförslagets sista att-sats, till lydelsen ”att förslag 
till framtida revideringar av arbetssättet eller mallen ska beredas av 
koncernstaben och beslutas av kommunstyrelsen.”  
 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12 § 268 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-12 
• Mall för nämndernas Mål och resursplaner, 2011-09-12 
• 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” 

 
– – – – 
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§ 298 Plan för kommunstyrelsens arbete med sin 
Mål och resursplan för 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna planen för kommunstyrelsens arbete med sin Mål och 

resursplan (MRP-1) för 2012, samt 
  
att uppdra åt koncernstaben att i planeringen av kommunstyrelsens 

sammanträden för 2012 inarbeta en plan för hur samtliga 
moment i årshjulet för MRP kan fördjupas. 

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. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12 § 269 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-08-23, § 156 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-07-07 
 
– – – – 
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§ 299 Revidering av år 2012 i fastställd Mål och 
resursplan 2012-2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad Mål och resursplan 2012 enligt föreliggande 

förslag från majoriteten (Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, 
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) som 
komplettering till tidigare beslutad Mål och resursplan 2012 med 
plan för 2013-2014, 

  
att uppdra till nämnderna att ta fram förslag till reducering mot-

svarande 1 procent av nettobudgetramen. Socialnämnden och 
överförmyndarnämnden omfattas inte av uppdraget, samt 

  
att fastställa det på kommunstyrelsen 2011-03-14, § 134 

behandlade förslaget till vilka objekt som prioriterades inom 
ramen för anslaget på 70 mkr för investeringar i 
förvaltningsfastigheter  

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting redovisade 2011-08-18 en ny 
skatteprognos för Sundsvalls kommun. Skatteprognosen visar på en 
minskning av skatteintäkter för år 2012 och framåt. Den lägre intäkten 
om 47 mkr sammantaget med socialnämndens behov av budgetförstärk-
ning föranleder en revidering av MRP för 2012. År 2013 och framåt 
kommer att hanteras i processen för kommande mål och resursplaner.  
 
Förslaget till investeringar i förvaltningsfastigheter har 2011-03-14, § 134 
varit uppe för behandling i kommunstyrelsen i form av information.  

Överläggning 
Ordföranden lägger fram förslag till en tredje att-sats rörande priori-
terade objekt för investeringar i förvaltningsfastigheter, och yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt denna. Peder Björk (S) framför att 
Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet rörande denna att-sats  
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med anledning av att förslaget och underlaget till detta lades fram vid 
sittande bord. Vidare presenterar Peder Björk ett förslag till revidering 
av år 2012 i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till mål 
och resursplan för 2012-2014 och yrkar bifall till detta. Kim G 
Ottosson (V) yrkar bifall till Peder Björks förslag och framför att även 
hon avstår från att delta i beslut rörande den nya att-satsen, av samma 
anledning som Peder Björk framfört.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels att bifalla 
majoritetens förslag, och dels att bifalla oppositionens förslag. Han 
frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag, och 
därefter frågar han om kommunstyrelsen beslutar enligt oppositionens 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget från majoriteten.  

Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), 
Lena Österlund (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V) anmäler 
reservation och avstår även från att delta i beslutet rörande att-sats tre.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 182 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-29 
• Koalitionen för Sundsvalls förslag till revidering av år 2012 i 

fastställd mål och resursplan för Sundsvalls kommun 2012-2014, 
daterad 2011-09-26 

• Koncernstabens bilaga 2 ”Sammanställning över nämndernas 
ramar 2012 utifrån reviderad MRP 2012 (2011 års prisnivå)” 

• Protokoll, 2011-10-07 och 2011-10-05, om förhandling enligt MBL 
§ 11 rörande revidering av år 2012 i fastställd Mål- och resursplan 
(MRP) 2012-2014 

• Uppdaterad sammanställning över uppdrag ur ärendet ”Revidering 
av år 2012 i fastställd Mål och resursplan 2012-2014, delas ut 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-03-14, § 134, delas ut 
• Koncernstabens PM, 2011-03-01, delas ut 
• Lista på prioriterade fastigheter, 2011-03-01, delas ut  
• Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till revidering av år 

2012 i sitt eget förslag till mål och resursplan för Sundsvalls 
kommun 2012-2014, inlämnad 2011-10-17 

 
– – – – 
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§ 300 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 
2012 (årsbudget 2012) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning av att kommunfullmäktige 2011-10-31 

beslutar bifalla Koalitionens förslag till revidering av år 2012 i 
fastställd MRP 2012-2014, fastställa nämndernas ekonomiska 
ramar för Mål och resursplan 2012 i enlighet med föreliggande 
förslag, samt 

  
att uppdra till nämnderna att fastställa verksamhetsmål och indi-

katorer utifrån de processmål som fastställts i MRP 2012-2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla 
för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2012 – 1 år (Årsbudget 
2012). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning 
mellan nämnderna samt processmål för varje huvud- och stödprocess 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-06-20 § 194 om Mål och 
resursplan för 2012 med plan för 2013-2014. 
 
Koalition för Sundsvalls förslag till revidering av år 2012 i fastställd 
MRP 2012-2014 har också inarbetats i ramarna för 2012. Ärendet 
behandlas i kommunstyrelsen 17 oktober och i kommunfullmäktige den 
31 oktober. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
ekonomiska ramar för 2012 under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut om reviderad MRP för 2012. 

Överläggning 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), 
Lena Österlund (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V), 
meddelar att de inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till 
mål och resursplan för 2012.  

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 183 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-30 inkl. bilagorna: 

Driftbudgetramar 2012 och Investeringsramar 2012 
 
– – – – 
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§ 301 Delårsrapport januari-augusti 2011 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utarbeta en plan på hur 

de ska spara 2 mkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
om kompletteringsbudget 2011, samt 

  
att uppdra åt koncernstaben att utreda överförmyndarnämndens 

framtida behov av resurser. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att hänskjuta överförmyndarnämndens begäran om tillskott på 0,5 

mkr för 2011 till överföring av resultat 2011, samt 
  
att flytta fram slutredovisning av uppdrag till 2012 och 2013 enligt 

koncernstabens förslag 2011-09-20. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 
2011. Resultatet uppgår till 245,0 mkr för kommunen vilket är 44,6 
mkr sämre än resultatet för samma period 2010. Resultatprognosen för 
2011 uppgår till 119,7 mkr. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till det liggande beslutsförslaget samt att 
kommunstyrelsen ska besluta om en tilläggsatt-sats ”att uppdra till 
socialnämnden att till nästa månadsrapport specificerat redovisa till 
kommunstyrelsen i dess helhet om vilka åtgärder man tänker vidta för 
att få en ekonomi i balans.” Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Peder 
Björks yrkande.  

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det liggande 
beslutsförslaget och finner att så är fallet. Därefter frågar han om 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet om en tilläggsatt-sats, 
och sedan frågar han om denna ska avslås. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet om en tilläggsatt-sats.  

Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), 
Lena Österlund (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V) anmäler 
reservation.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 178 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-20 
• Delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunen och 

kommunkoncernen 
 
– – – – 
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KS-2011-00778 
 

§ 302 Delårsrapport januari-augusti 2011 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2011 för 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Delårsrapport januari-augusti 2011 för kommunstyrelsen omfattar 
verksamheter inom koncernstaben, kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och kommunstyrelsens kommunövergripande verksamheter, 
hushållsavfall samt service och teknik. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 64 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-20 

Bilagor:  
1. Rapportering av uppdrag ur MRP 2011-14, 2011-09-19 
2. Delårsrapport, september 2011 
3. Delårsrapport 2, Service & Teknik förvaltningen 
4. Delrapport avseende 2011 års internkontroll 
5. Uppföljning av mål och indikatorer för kommunstyrelsen, 

2011-09-19 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 16 
 

 
 
KS-2011-00702 
 

§ 303 Redovisning av investeringsmedel som inte 
tas i anspråk under 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna koncernstabens redovisning av investeringsmedel som 

inte tas i anspråk 2011, samt 
  
att uppdrag 20 i processen lednings- och verksamhetsstöd i Mål och 

resursplan 2012, även ska omfatta att redovisa en modell för hur 
budget till beslutade ej genomförda projekt kan omprövas. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige begärde 2011-06-20 § 195, i samband med att 
delårsrapporten för januari-april behandlades, en redovisning av de 
investeringsmedel som inte tas i anspråk under 2011. Redovisningen 
avser investeringsmedel som ligger under kommunstyrelsen och stads-
byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 185 
• Koncernstabens skrivelse, inkl. bilagor, 2011-09-16 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 17 
 

 
 
KS-2011-00703 
 

§ 304 Fullmakt för ansökningar om Eurocard-kort 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga envar av Pia Westin, Eva Bylund och Eva Vestberg 

att underteckna ansökningar om Eurocard-kort, samt 
  
att upphäva fullmakt beslutad av kommunstyrelsen 2010-11-15  

§ 980. 

Bakgrund 
För att få en smidig hantering av ansökan om Eurocard-kort bör tre 
personer på service- och teknikförvaltningens ekonomiservice ha full-
makt att underteckna dessa. Av de personer som enligt tidigare beslut 
har sådan fullmakt har en gått i pension, varför nytt beslut behövs. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 179 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-09 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 18 
 

 
 
KS-2011-00755 
 

§ 305 Överlåtelse av del av fastigheten Högom 
3:180 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överlåta fastigheten Högom 3:180 om ca 23 800 m2 till Läktar-

proffs Fastighets AB, Sundsvall; för en köpeskilling om 
4 760 000 kronor. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av fastig-
heten Högom 3:180 till Läktarproffs Fastighets AB, för en köpeskilling 
om 4 760 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 186 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-14 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-08-31 § 220 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-08-05 
• Förslag till köpeavtal och köpebrev, inkl. kartbilaga 

 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 19 
 

 
 
KS-2011-00754 
 

§ 306 Förvärv av fastigheten Korsta 7:39 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:39 av Rolf Gran för 

3 700 000 kronor, 
  
att erlägga 925 000 kronor i personlig ersättning enligt 

expropriationslagens regler, 
  
att erlägga 75 500 kronor i annan ersättning för flyttkostnader, 

förtida lösen av lån m.m.,  
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011, 

4 700 500 kronor att finansieras genom ianspråktagande av 
likvida medel, samt 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för 
markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Korsta 7:39 av Rolf Gran för 3 700 000 kronor samt att 
kommunen utger 925 000 kronor i personlig ersättning och 75 500 
kronor i annan ersättning i samband med förvärvet av fastigheten. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 187 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-13 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-08-31 § 219 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-06-30 
• Förslag till köpeavtal och köpebrev, inkl. kartbilaga 
• ASPECT:s värdeutlåtande, 2011-04-14 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 20 
 

 
 
KS-2011-00260 
 

§ 307 Revisionsrapport - Granskning av kommu-
nens hantering av ramavtal avseende asfalts-
beläggningsarbeten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens förslag till yttrande, daterat  

2011-09-19, och anta det som sitt eget, 
  
att översända en kopia på yttrandet till kommunfullmäktiges 

presidiekonferens, samt 
  
att ge koncernstaben i uppdrag att upprätta rutiner gällande polis-

anmälningar initierade av kommunen. 

Bakgrund 
Ärendet avser kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen med 
anledning av den granskningsrapport kommunrevisionen upprättat och 
översänt. Kommunrevisionen önskar särskilt att synpunkter lämnas på 
de slutsatser som finns redovisade i granskningsrapportens samman-
fattning. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 65 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse, 2011-03-16 
• Kommunrevisionens skrivelse, 2011-09-12 
• Kommunrevisionens skrivelse, 2011-03-01 
• Revisionsrapport, 2011-02-22, med bilagor  
 
– – – – 
 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2011-00753 
 

§ 308 Bildande av kollektivtrafikmyndighet i 
Västernorrlands län 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kollektivtrafikmyndigheten bildas per 2012-01-01 och orga-

niseras som ett kommunalförbund med direktion och arbets-
utskott, med sammansättning enligt förslagen i utredningen, 
samt att ett interimsorgan bildas per 2011-11-01, 

  
att utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i förbundsdirek-

tionen vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober, 
  
att Länstrafikbolaget omstruktureras och överlåts till kollektiv-

trafikmyndigheten och behålls, som ett passivt bolag, så länge 
avtalen gäller, 

  
att verksamhet och personal överförs till myndigheten per  

2012-01-01, 
  
att fastställa finansieringsmodellen, 
  
att efter infrastruktur- och serviceutskottets revideringar under 

förbundsordningens punkt 11, godkänna styrdokumenten - 
samarbetsavtal, förbundsordning, reglemente och reglemente för 
revisorer, övertagande av personal och förvärv/aktieöverlåtelse 
med revers, 

  
att rekrytering av myndighetschef påbörjas under hösten 2011, 
  
att uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att samordna person-

transporttjänster för färdtjänst/riksfärdtjänst (för resor med 
bil/specialfordon inom länet) i en beställningscentral, 

  
att Sundsvalls kommun fortsättningsvis ansvarar för upphandling 

av persontransporttjänster för färdtjänst och riksfärdtjänst, 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 22 
 

 
  
att Sundsvalls kommun även fortsättningsvis ansvarar för upp-

handling av persontransporter för skoltransporter, samt 
  
att godkänna att kommunalförbundet Västernorrlands kollektiv-

trafikmyndighet övertar 5 procent av aktierna AB Transitio från 
de gamla ägarna, inklusive Västernorrlans läns Trafik AB:s 
andel om 0,5 procent. 

Bakgrund 
Ärendet rör etableringen av den nya kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län från och med 2012-01-01.  

Överläggning 
Kommunstyrelsen noterar inkommet förslag till beslut från landstingets 
utredare om ändringar rörande antal ledamöter i arbetsutskottet, 
reglementet för revisorerna och en formulering under förbundsord-
ningens punkt 11, ”direktionen ska kvartalsvis eller tertialvis avlämna 
rapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.” 
 
Kommunstyrelsen skjuter frågorna om ändringar till kommunfull-
mäktiges sammanträde den 31 oktober, då ändringarna presenterats för 
ledamöterna vid sittande bord. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 63 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-19 
• Ägarrådet för Västernorrlands trafik AB:s skrivelse, 2011-09-09 
• Ägarrådet för Västernorrlands trafik AB:s förslag, 2011-09-09 med 

bilagor 
• Presentationsmaterial AB Transitio, 2011-06-30 
 
– – – – 
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KS-2011-00487 
 

§ 309 Kollektivtrafik - billiga pensionärsresor, 
"Hundralappen", MRP-uppdrag SH 8a, 2011, 
etapp 2 - för personer med sjukersättning  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till Västernorrlands Läns Trafik AB framställa att personer med 

beslut från Försäkringskassan om 100 % sjukersättning skall 
kunna köpa och använda ”Hundrakortet”, 

  
att för detta ändamål uppmana Västernorrlands Läns Trafik AB att 

teckna tilläggsavtal till tidigare tecknade avtal med trafikopera-
törer om ”Hundrakortet”, 

  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att teckna tilläggs-

avtal med Landstinget Västernorrland avseende ”Hundrakortet” 
för personer med 100 % sjukersättning, 

  
att föreslå Västernorrlands Läns Trafik att Försäkringskassans 

beslut om 100 % sjukersättning, tillsammans med legitimation, 
skall kunna användas som bevis om rättighet att köpa och an-
vända kortet så att ett snabbt införande kan ske, 

  
att föreslå Västernorrlands Läns Trafik AB ta fram ett smidigare 

och säkrare system för framtida kontroll av korten, 
  
att uttala att kortet bör införas snarast möjligt, 
  
att finansiera åtgärden MRP SH 8a 2011, ”Hundralappen” via 

åtgärden satsning kollektivtrafik MRP 2011-2012, samt 
  
att följa upp effekterna av införandet avseende sålda kort, ladd-

ningar, gjorda resor och nettokostnader via delårsrapporter 2011 
– 2012. 

 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund 
I uppdrag nr 8 inom samhällsbyggnadsprocessen finns i mål och 
resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 uppdrag om att införa 
”Hundringen-reformen” ett månadskort som kostar 100 kronor för 
ålders- och förtidspensionärer i kollektivtrafiken i kommunen. Detta 
ärende handlar om hur ”Hundrakortet” skall kunna omfatta även de 
som har beslut om 100 % sjukersättning från Försäkringskassan, dvs. 
det som tidigare kallades för förtidspension. För ålderspensionärer har 
kortet redan införts på samma villkor som tidigare gällt i stadstrafiken i 
Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 67 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00750 
 

§ 310 Användande av medel för projekt Ost-
kustbanan för utredningar om godstrafik, 
terminaler och industrispår inom över-
siktsplanearbetet, MRP- uppdrag SAM 15, 
2011-2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphandla och genomföra utredningar om godsflöden, termi-

naler och industrispår med koppling till Ostkustbanan, för att 
bidra till underlaget inför framtida bygge av dubbelspår på Ost-
kustbanan, samt 

  
att konsultkostnaderna för utredningsarbetet finansieras inom 

ramen för avsatta medel för Ostkustbanan i MRP 2011-2012. 

Bakgrund 
I uppdrag nr 15 inom samhällsbyggnadsprocessen finns i Mål och 
resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 uppdrag om att arbeta 
för att få till stånd dubbelspår på järnvägen mellan Härnösand och 
Stockholm. För detta uppdrag är en miljon kronor avsatta med 
kommunstyrelsen som ansvarig. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 69 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-14 
 
– – – – 
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KS-2011-00762 
 

§ 311 Energiplan för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens Energi- och klimatstrategi fortsatt skall gälla avse-

ende de fem övergripande målen och inarbetas i kommunens 
översiktsplan, samt 

  
att med anledning av Energimyndighetens översyn av Lag 

(1977:439) om kommunal energiplanering, avvakta med fram-
tagande av ny energiplan för Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om att avvakta med att ta fram ny energiplan för 
Sundsvalls kommun enlig lag (1977:439), då Energimyndigheten har i 
uppdrag att göra en översyn av lagen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 68 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-21 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2011-00427 
 

§ 312 Intern kontroll 2011 avseende risker med 
mutor och bestickning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att nämnderna så långt som möjligt ska rapportera uppdrag KS-

2011-00427 § 239 till kommunstyrelsens sammanträde den 14 
november 2011, samt 

  
att nämnderna ges möjlighet att komplettera sin rapportering av 

uppdrag KS-2011-00427 § 239 till kommunstyrelsens första 
sammanträde 2012. 

Bakgrund 
Samtliga nämnder har fått till uppdrag att genomföra riskanalyser 
gällande risk för korruption, inom ramen för intern kontroll (kommun-
styrelsens beslut, 2011-05-30, § 239). Uppdraget ska rapporteras till 
kommunstyrelsen i november 2011. Rapporten ska också omfatta vilka 
åtgärder som görs för att säkerställa att verksamheten är väl skyddad 
mot korruption. 
 
Socialnämnden har begärt förlängd rapporteringstid för ärendet till och 
med november 2011 alternativt att uppdrag lämnas till socialnämnden 
att tas med i planen för intern kontroll 2012. Stadsbyggnadsnämnden 
har begärt förlängd rapporteringstid med inlämning till koncernstabens 
kansli den 21 november 2011. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 189 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-16 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-05-30 § 239 
 
– – – – 
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Sida 
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KS-2011-00768 
 

§ 313 Inhyrning av lokaler för kommunal 
verksamhet i Skönsmon 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens rapport om behovet av inhyrning av 

kommunala verksamhetslokaler i Skönsmo-området. 

Bakgrund 
Socialnämnden har sagt upp internhyresavtalet med service och teknik 
om förhyrning av lokaler i Skönsmohuset. Koncernstaben, service och 
teknik, har inventerat behovet av kommunala verksamhetslokaler i 
Skönsmo-området, vilket nu avrapporteras. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 66 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19 
 
– – – – 
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KS-2010-00501 
 

§ 314 Lokalstrategi för arenor i Sundsvalls 
kommun – förlängd tidsfrist 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tiden för framtagande av förslag till lokalstrategi för 

arenor i Sundsvalls kommun, samt 
  
att lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun behandlas i 

kommunfullmäktige senast i maj 2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-25 § 835 att berörda förvalt-
ningar under ledning av koncernstaben ska återkomma med ett förslag 
till lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun, att denna strategi ska 
avvakta beslut från ”Varumärket Sundsvall” och ”Strategi för hållbar 
tillväxt”, och att förslaget för lokalstrategi ska behandlas i kommunfull-
mäktige senast mars 2011. Eftersom ”Varumärket Sundsvall” och 
”Strategi för hållbar tillväxt” antogs av kommunfullmäktige först 2011-
06-20 behöver det tidigare framtagna förslaget bearbetas och 
kompletteras. Följaktligen föreslår koncernstaben att tiden för 
framtagande av lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun förlängs 
samt att ärendet behandlas i kommunfullmäktige senast i maj 2012. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-09-27, § 63 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-06-27 
• Kommunfullmäktige, protokoll, 2011-03-28 § 141 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2011-00067 
 

§ 315 Översyn av Fastighetsstrategi för Sundsvalls 
kommun – förlängd tidsfrist 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tiden för den av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 82 

beslutade översynen av fastighetsstrategins motiv avseende 
fastighetsförsäljning samt avstämning av motiven mot antagen 
mål och resursplan, samt 

  
att uppdraget redovisas senast i september 2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2011-02-28 § 82 åt kommunstyrelsen att 
se över motiven för fastighetsstrategin avseende fastighetsförsäljning 
och att stämma av motiven mot antagen mål och resursplan (MRP). 
Uppdraget skulle redovisas senast i september 2011. Översynen av 
fastighetsstrategin bör utföras av den fastighetsstrateg som ska rekry-
teras enligt MRP-uppdrag LED/VHT 16, 2012. Tjänsten beräknas vara 
tillträdd under det första tertialet 2012. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 188 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-14 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-02-28 § 82 
 
– – – – 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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KS-2010-00665 
 

§ 316 Allmänna lokala ordningsföreskrifter — 
Norra Kajens exploateringsområde  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte revidera ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sunds-

valls kommun” enligt Polismyndigheten i Västernorrlands läns 
förslag 2010-09-27, samt 

  
att revidera ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls 

kommun” inklusive bilagor enligt koncernstabens förslag 
2011-09-20. 

Bakgrund 
Polismyndigheten i Västernorrlands län har 2010-09-27 lämnat förslag 
om att revidera Sundsvalls kommuns allmänna lokala 
ordningsföreskrifter avseende 14 §, alkoholförtäring på allmän plats, 
och 18 §, kopplingstvång för hundar, till att även omfatta den planerade 
stadsdelen för Norra Kajens exploatering. Förslaget har uppkommit i 
samband med Närpolisen i Sundsvall och Norra Kajen AB:s 
trygghetsarbete för den nya stadsdelen. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 71 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-20 
• Koncernstabens förslag, 2011-09-20 med bilagorna 1-3F 
• Kommunal författningssamling för Sundsvalls kommun 03-01 
• Polismyndigheten i Västernorrlands läns skrivelse, 2010-09-29 
• Norra Kajen Exploatering AB:s skrivelse, 2010-09-22 

 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 32 
 

 
 
KS-2010-00701 
 

§ 317 Ansvaret för föreningsstöd till invandrar-
föreningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar överförs från 

nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration till 
kultur- och fritidsnämnden från och med år 2012. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) 
föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för föreningsstöd till in-
vandrarföreningar överförs från Navi till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 70 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-15 
• Kultur- och fritidsnämnden, yttrande, 2011-06-29 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

(NAVI:s) protokoll, 2010-10-20 § 82 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

(FAVI:s) tjänsteskrivelse, 2010-09-24 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2007-06-18 § 167 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 33 
 

 
 
KS-2011-00728 
 

§ 318 Ansökan om finansiering av utökad prov-
tagning m.m. för Lubbankanalen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge 300 000 kronor i bidrag till Njurunda Skärgård ekonomiska 

förening för ytterligare provtagningar i samband med överklag-
an av Miljödomstolens beslut. 

Bakgrund 
2009 avslog kommunstyrelsen Njurunda Skärgård ekonomiska före-
nings ansökan om bidrag med 2 500  tkr till medfinansiering av 
Njurunda kanalprojekt. 
 
Förening har nu inkommit med en ansökan om kommunal finansiering 
av kostnader i anslutning till förhandlingar i Miljödomstolen gällande 
Njurunda kanalprojekt (Lubbankanalen). De tillkommande kostnaderna 
avser utökad provtagning för kanalen samt advokatkostnader i an-
slutning till förhandlingar orsakade av miljönämndens överklagan av 
tidigare dom i Miljödomstolen. Föreningen ansöker om 400 tkr från 
kommunen för att täcka dessa kostnader. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 190 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-20 
• Ansökan från Njurunda skärgårdsförening, 2011-08-26 
• Anbud från SWECO, 2011-06-08 

 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 34 
 

 
 
KS-2011-00710 
 

§ 319 Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reglemente för kommunstyrelsen enligt koncernstabens 

förslag 2011-09-16, samt 
  
att upphäva nu gällande reglemente för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-03-28 att fastställa reglemente för 
kommunstyrelsen enligt ett av koncernstaben upprättat förslag. Det har 
dock visat sig att reglementet uppfattats som otydligt och att det i vissa 
delar är svårt förstå vad som åsyftas. Koncernstaben har med anledning 
av detta arbetat fram ett nytt förslag till reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 71 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-16 
• Koncernstabens förslag, 2011-09-16 
• Reglemente för kommunstyrelsen 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2011-00711 
 

§ 320 Delegation av kommunstyrelsens be-
slutanderätt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ny delegationsordning för kommunstyrelsen enligt 

koncernstabens förslag daterat 2011-09-16, samt 
  
att upphäva tidigare fastställd delegationsordning. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslöt 2011-03-14 att fastställa ny 
delegationsordning för kommunstyrelsen enligt ett av koncernstaben 
upprättat förslag, förutom den del som avsåg personalfrågor där 
kommunstyrelsen utgör nämnd. Behov föreligger därför att komplettera 
delegationsordningen i denna del. Det har även i övrigt framförts 
synpunkter på delegationsordningen med krav på en mer 
genomgripande översyn av denna. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 72 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-16 
• Koncernstabens förslag, 2011-09-16 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2011-00772 
 

§ 321 Projekt Klarspråk 2010 — Rapport, förslag till 
klarspråkspolicy och rutin för 
klarspråksgranskning  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporten om projekt Klarspråk 2010, 
  
att anta föreslagen språkpolicy för Sundsvalls kommun 2011-09-19, 

samt 
  
att anta föreslagen rutin för klarspråksgranskning för Sundsvalls 

kommun 2011-09-19. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen konstaterade 2007 i sin ”Delrapport 3 Förslag 
till utveckling av kommunens information till medborgarna” att språket 
i kommunala handlingar är en viktig faktor ur demokratisk synpunkt.  
2008-06-16 beslutade kommunfullmäktige om en förstudie, för att 
finna ett arbetssätt som kan leda till att kommunal information och 
kommunala dokument blir lätta för alla att förstå. Förstudien låg till 
grund för beslutet om ett långsiktigt klarspråksprojekt, som tog i full-
mäktige 2009.  

Jäv 
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Claes 
Stockhaus (V).  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 72 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19 
• Koncernstabens projektslutrapport, 2011-09-19 
• Koncernstabens klarspråksrapport, 2011-09-06 
• Koncernstabens förslag till språkpolicy, 2011-09-19 
• Koncernstabens förslag till rutin för klarspråksgranskning,  

2011-09-19 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2011-00773 
 

§ 322 Kommunens klarspråksarbete 2011-2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta kommunens klarspråks-

arbete genom utbildning och stöd på olika nivåer, 
  
att dylika insatser finansieras av respektive nämnd, och 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att under perioden 2011-2012, som 

ett led i översynen av processen stöd till politiska beslut, initiera 
utvecklingen av klarspråksvänliga mallar i verksamhetssystem-
en, framför allt i ärende- och dokumenthanteringssystemet 
ÄDH. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har konstaterat att språket i kommunala hand-
lingar är en viktig faktor ur demokratisk synpunkt. I juni 2007 föreslog 
beredningen att stor vikt ska läggas vid att utforma all information och 
alla kommunala dokument så att de lätt kan förstås av alla. Kommun-
fullmäktige beslutade 26 oktober 2009 att genomföra ett långsiktigt 
klarspråksarbete inom Sundsvalls kommun. Projektet Klarspråk 2010 
har genomfört en första etapp av arbetet. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Claes 
Stockhaus (V).  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 73 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-19 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2011-00774 
 

§ 323 Remissvar angående en fjärde migrations-
domstol 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun ställer sig bakom Länsstyrelsen i Väster-

norrlands synpunkter att den fjärde migrationsdomstolen bör 
lokaliseras till Härnösand. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter utifrån 
Domstolsverkets rapport om en fjärde migrationsdomstol. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 195 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-03 
• Koncernstabens förslag till yttrande, 2011-10-03 
• Timrå kommuns skrivelse, 2011-09-29 
• Länsstyrelsen Västernorrlands utkast till yttrande, 2011-09-28 
• Domstolsverkets remiss, 2011-09-12 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2011-00512 
 

§ 324 Yttrande över betänkandet ”Fjärrvärme i 
konkurrens (SOU 2011:44)” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna koncernstabens förslag daterat 2011-09-19 som svar på 

remiss SOU 2011:44. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har getts tillfälle att lämna synpunkter på den 
statliga utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. 
 
Utredningen föreslår en lagändring i för att skapa förutsättningar för 
konkurrens på fjärrvärmemarknaderna vilket ska stärka fjärrvärme-
kundernas ställning samt åstadkomma en effektivare värmemarknad 
med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar för Socialdemokraternas del bifall till finans- 
och näringslivsutskottets förslag. Hon yrkar vidare om nedanstående 
tilläggsatt-satser. Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Åsa Ulanders 
yrkande.  
 
”att det i Sverige inte ska införas fri konkurrens inom fjärrvärmeverk-
samhet,  
 
” att det finns stora oklarheter och tydliga negativa effekter för 
Sundsvall Energi AB och Sundsvalls kommun som ägare i enlighet med 
koncernstabens förslag.” 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. Han finner att så är fallet. Därefter frågar 
han först om kommunstyrelsen bifaller Åsa Ulander (S) m fl 
tilläggsyrkande , och sedan om yrkandet ska avslås. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandena om tillägg.  

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), 
Lena Österlund (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V) anmäler 
reservation.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 191 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-19 
• Kommunstyrelsens förslag till yttrande, daterat 2011-09-19 
• Regeringskansliets remisskrivelse, 2011-05-04 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 41 
 

 
 
KS-2011-00162 
 

§ 325 Motion (S) om utbildning i och information 
om meddelarfrihet och meddelarskydd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla Motion om utbildning i och information om meddelar-

frihet och meddelarskydd, 
  
att ge koncernstaben i uppdrag att ta fram utbildning i meddelar-

frihet/ meddelarskydd för förtroendevalda och chefer, samt 
  
att genomföra en bred informationsinsats rörande innebörden av 

meddelarfrihet/ meddelarskydd till samtliga anställda inom 
Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Joao Pinheiro (S) har lämnat in en motion om utbildning i och informa-
tion om meddelarfrihet och meddelarskydd till kommunfullmäktige i 
Sundsvalls kommun den 28 februari 2011. Motionären föreslår att full-
mäktige beslutar följande: 
• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför utbildningar 

med särskild fördjupning kring meddelarfrihet och meddelarskydd 
för samtliga förtroendevalda politiker i Sundsvalls kommunkoncern 

• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför utbildningar 
med särskild fördjupning kring meddelarfrihet och meddelarskydd 
för samtliga chefer i Sundsvalls kommunkoncern 

• att Sundsvalls kommun så snart som möjligt genomför en bred in-
formationsinsats av betydelsen och innebörden av meddelarfrihet 
och meddelarskydd till samtliga anställda inom Sundsvalls 
kommun. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-09-27 § 66 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-26 
• Motion (S) om utbildning i och information om meddelarfrihet och 

meddelarskydd, 2011-02-11 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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KS-2010-00135 
 

§ 326 Motion (C) om konkurrens på lika villkor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Centerpartiet yrkar i en motion att kommunen utreder möjligheten att 
skapa nya arbetsparkeringar i utkanten av Stenstan, att kommunen ut-
reder en modell att införa en progressiv avgift som är låg för de två 
första timmarna och sedan stiger ganska kraftigt, samt att kommunen 
utreder en modell med parkeringsskiva som innebär att man får stå max 
två timmar. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-09-27 § 64 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-08-16 
• Kommunstyrelsens samordningsutskotts protokoll, 2009-01-20 

§ 360 
• Kommunstyrelsens samordningsutskotts protokoll, 2008-12-09 

§ 342 
• Motion (C) om konkurrens på lika villkor, 2008-05-22 
• Sundsvalls kommuns parkeringsutredning, 2009-06-09 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 43 
 

 
 
KS-2010-00134 
 

§ 327 Motion (SD) om slopade parkeringsavgifter i 
centrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna (SD) motionerade 2008 om slopade parkerings-
avgifter i centrum; närmare bestämt gratis parkering på helger samt upp 
till två timmar på vardagar. Detta i syfte att jämna ut de konkurrens-
fördelar handeln i Birsta hade enligt (SD). 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-09-27 § 65 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-12 
• Kommunstyrelsens samordningsutskotts protokoll,  

2008-12-09, § 344 
• Motion (SD) om slopade parkeringsavgifter i centrum, 2008-06-16 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2010-00494 
 

§ 328 Motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I motionen yrkas att kommunen snarast säkerställer resurser för att ut-
bilda skolans personal att få så pass mycket kunskap att inget drogande 
barn eller ungdom omärkt ska passera skolans uppmärksamhet, samt att 
kommunen när skolans personal nått tillräcklig kunskap i sin tur ut-
bildar de föräldrar som så önskar. Kommunstyrelsen återremitterade 
motionen för komplettering av underlaget med uppgifter om pågående 
arbete i frågan. 
 
Ärendet har nu kompletterats med en förteckning över pågående arbete, 
och koncernstaben föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-06 § 73 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-09-13, med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-14 § 768 
• Motion (SD) om åtgärder mot drogsamhället, 2008-03-31 
 
 – – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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KS-2011-00230 
 

§ 329 Motion (M) Konkurrensutsätt ett särskilt 
boende inom äldreomsorgen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till pågående arbete med aktuella MRP-

uppdrag, anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
I en motion (M) från 2007 föreslås att ett av kommunens äldreboenden 
konkurrensutsätts. Konkurrensutsättningen kan antingen ske genom 
avknoppning eller genom att låta en privat aktör ta över. Motionären är 
övertygad om att en konkurrensutsättning skulle medverka till att ut-
veckla äldreomsorgen i Sundsvall. 
 
Motionen har behandlats av socialnämnden i början av 2008. Social-
nämnden ansåg då att, i avvaktan på ett vägledande beslut om kon-
kurrensutsättning, befintliga särskilda boenden i äldreomsorgen ska 
bedrivas i egen regi. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) yrkar på avslag till motionen. Kim G Ottosson (V) 
instämmer i Lena Österlunds yrkande.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels finans- och 
näringslivsutskottets förslag och dels Lena Österlund (S) m fl yrkande. 
Han frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det liggande förslaget, 
och därefter frågar han om kommunstyrelsen beslutar enligt opposition-
ens yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), 
Lena Österlund (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.  

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 192 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-31 
• Socialnämndens protokoll, 2008-02-20 § 27 
• Socialtjänstens skrivelse, 2008-01-14 
• Motion (M) Konkurrensutsätt ett särskilt boende inom 

äldreomsorgen, 2007-10-02 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2011-00229 
 

§ 330 Motion (M) Intraprenad inom äldreomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till pågående arbete med aktuella MRP-

uppdrag, anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
I en motion (M) från 2007 yrkas att en hemtjänstgrupp och ett särskilt 
boende i Sundsvall omvandlas till intraprenad. En intraprenad är ett sätt 
att utveckla och förnya äldreomsorgen i Sundsvall till gagn för både 
boende och de anställda. 
 
Motionen har behandlats av socialnämnden i början av 2008. Social-
nämnden ansåg då att, i avvaktan på ett vägledande beslut om kon-
kurrensutsättning, både hemtjänst och särskilt boende i äldreomsorgen 
tillsvidare ska bedrivas i egen regi. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) yrkar på avslag till motionen. Kim G Ottosson (V) 
instämmer i Lena Österlunds yrkande.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels finans- och 
näringslivsutskottets förslag och dels Lena Österlund (S) m fl yrkande. 
Han frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det liggande förslaget, 
och därefter frågar han om kommunstyrelsen beslutar enligt opposition-
ens yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), Leif Nilsson (S), João Pinheiro (S), 
Lena Österlund (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.  

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-04 § 193 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-08-31 
• Socialnämndens protokoll, 2008-02-20 § 26 
• Socialtjänstens skrivelse, 2008-01-10 
• Motion (M) Intraprenad inom äldreomsorg, 2007-10-02 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 49 
 

 
 
KS-2011-00714 
 

§ 331 Val av representant till valberedningen för 
Ideella föreningen Åkroken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Sven Bredberg (M) till representant i valberedningen för 

Ideella föreningen Åkroken.  

Bakgrund 
Lena Österlund (S) har avsagt sig uppdraget som representant i 
valberedningen för Ideella föreningen Åkroken.  

Överläggning 
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen utse Sven Bredberg (M), som 
ny representant.  
 
– – – – 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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§ 332 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
• Kommunstyrelsens utskott: 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 27 september och 4 oktober 
2011 

o Finans- och näringslivsutskottet den 27 september och 4 
oktober 2011 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 6 oktober 2011  
 

• Kommunstyrelsens ordförande beslutar 2011-09-13 om ”Utbygg-
nad av redundanta teleförbindelser till kommunhuvudorter i 
Västernorrland” (KS-2011-00758) 

 
• Kommunstyrelsens ordförande beslutar 2011-09-12 att ”Sundsvalls 

kommun medfinansierar projektet Mellersta Norrland – en fram-
gångsregion för energieffektivisering i kommuner och landsting” 
(Europeiska Regionala Utvecklingsfonden - Tillväxtverket) 
(KS-2011-00682) 

 
• Miljöförvaltningens beslut 2011-09-09 om ”Ställningstagande till 

ansökan om förlängd nätkoncession, för befintlig linje, 220 kV, 
Stadsforsen – Untra, för delen inom Sundsvalls kommun” 
(KS-2011-00564) 

 
• Service- och teknikförvaltningens beslut 2011-09-09 om elsäkerhet 

i skollokaler – verksamhetsanpassningar (KS-2011-00786) 
 
• Service- och teknikförvaltningens beslut 2011-09-12 om Alnö-

badets barnpool (KS-2011-00785) 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-10-17 51 
 

 
• Service och teknikförvaltningens upphandling av ramavtal: 

o Ramavtal Handledartjänster, dnr UH-11-14 (KS-2011-00801) 
o Ramavtal Sandningssand samt sand- och grusmaterial, dnr  

UH-11-8 (KS-2011-00802) 
o Ramavtal Arbetskläder Socialtjänsten, dnr UH-2011-37 

(KS 2011-00803) 
o Ramavtal Korttidshyra Bygg- och arbetsmaskiner samt bodar, 

dnr UH-11-9 (KS-2011-00839) 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00014 
 

§ 333 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Mitthem AB 2011-09-07 nr 4 
o ServaNet AB 2011-08-31 
o Stadsbacken AB 2011-08-29 
o Sundsvall Elnät AB 2011-05-19 

 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-08-29 § 16 om 

”Ombyggnad av K1 till biobränsle” (SBAB-2011-00036) 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-09-27 § 59 om 

skyfallet i Sundsvall den 12 juli 2011 (KS-2011-00812) 
• Sveriges kommuner och landsting 

För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings 
hemsida: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 

 
– – – – 
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