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Tid Kl. 14.00-15.45 
Ajournering Kl. 15.10-15.25 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande    
Ledamöter Magnus Sjödin (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Erland Solander (M) ersättare för vakant plats 
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mats Mehlin (C) ej § 175 pga. jäv  
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Anders Hedenius (S) ersättare för Bodil Hansson (S) 
 João Pinheiro (S) ej §§ 184 och 191 pga. jäv  
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 Åsa Ulander (S)   
 Kim G Ottosson (V) ej § 175 pga. jäv  
    
Tjänstgörande ersättare Erland Solander (M)   
 Linnéa Kjellman (C) § 175  
 Anders Hedenius (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S) §§ 184, 191  
 Claes Stockhaus (V) § 175  
    
Övriga närvarande    
Ersättare Sven Bredberg (M)   
 Else Ammor (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Arianne Sundman (S)   
 Claes Stockhaus (V)   
    
Tjänstemän Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Arne Mattisson kommunjurist  
 Tommy Nilsson skoldirektör § 171 
 Christofer Nilsson utredare § 171 
 Inga Bengtsson ekonomichef barn och 

utbildningsförvaltningen 
§ 171 

 Jörgen Hansson arkitekt SWECO  § 171 
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Protokollet omfattar §§ 169 – 206 
 
 
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 

2012-09-03 2012-09-05 2012-09-05 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-10-03 2012-09-05 – 2012-09-26 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Till justerare utses Åsa Ulander med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2012-00583 
 

§ 169 Information om övertagande av regionalt 
utvecklingsansvar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Landstinget Västernorrland kommer under hösten 2012 att arbeta fram 
en ansökan till regeringen för att ta över ansvaret för de regionala 
utvecklingsfrågorna från länsstyrelsen. Landstinget efterfrågar 
kommunernas deltagande i processen inför övertagandet. 

Informationsunderlag 
• Koncernstabens PM, 2012-08-23 
• Landstinget Västernorrlands skrivelser, 2012-06-29  

och 2012-06-05 
• Länsstyrelsen Västernorrlands broschyr ”Att vilja – Det är 

Västernorrlands utvecklingsstrategi för 2020”, delas ut 
 
– – – – 
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KS-2012-00005 
 

§ 170 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Köpet av Norra Kajen Exploatering AB – förvaltningsdomstolen 

kommer att behandla överklagan den 4 oktober 2012. 
• Effektivisering av verksamhetsstödet – ärendet bordlades i finans- 

och näringslivsutskottet den 21 augusti, men tjänstemännen 
fortsätter sitt arbete med att förbereda underlag till ärendet. 

• Mittuniversitetet har fått i uppdrag av sin styrelse att minska 
kostnaderna. Kommunen är involverad i arbetet gällande lokaler för 
de verksamheter som berörs. 

• Sundsvall Härnösands flygplats, Midlanda – 
förhandlingsdelegationen har kommit en bit på väg, men mycket 
arbete kvarstår. Den 6 september är kommunledningarna för 
respektive kommun inbjudna för en information om nuläget. 

• Sundsvalls Energi AB och SCA håller fortsatt dialog om 
energileveranser till Sundsvalls Energi AB. Om beslut fattas i 
respektive styrelse kan leverans eventuellt ske i december 2013. 

• Stadsbacken AB kommer inom kort att behandla dels fördyringarna 
för Sundsvall Vatten AB:s projekt på Alnö och dels Näringslivsbo-
lagets budget. 

 
– – – – 
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KS-2012-00522 
 

§ 171 Nedläggningar och nyetableringar av 
skollokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga ned/avveckla Korstaskolan. Skönsbergs stenskola iord-

ningsställs för att bli en F-6 skola för elever i Korsta/Sköns-
bergsområdet inför höstterminen 2013, 

  
att lägga ned/avveckla Nylands skola. Eleverna erbjuds plats på 

Essviks skola samt Kyrkmons skola senast höstterminen 2013, 
  
att lägga ned/avveckla Svartviks skola. Eleverna erbjuds plats på 

Bredsands skola från och med höstterminen 2013, 
  
att lägga ned/avveckla Nedansjö skola. Eleverna erbjuds plats på 

Stöde skola från och med höstterminen 2013, 
  
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

att vidta nödvändiga åtgärder för att förändringen ska kunna 
genomföras, 

  
att utöka kommunstyrelsens budget 2012 med 11 mnkr för 

verksamhetsanpassning av Skönsbergs stenskola, 
  
att utökningen av investeringsbudgeten med 11 mnkr finansieras 

genom att ianspråkta likvida medel med motsvarande belopp. 

Bakgrund 
I rådande mål och resursplan är det fastställt att Sundsvalls vision är att 
vara Sveriges bästa skolkommun 2021. En av förutsättningarna för att 
lyckas med detta är att lokalerna är verksamhetsanpassade och ända-
målsenliga. 
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Lokalkostnaderna har ökat mer än övriga kostnader 2003–2010. Barn- 
och utbildningsnämnden har tagit fram en lokalförsörjningsplan för att 
åtgärda de höga lokalkostnader som i nuläget finns för Sundsvalls 
kommunala grundskolor. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
João Pinheiro (S) yrkar, med bifall av Kim G Ottosson (V), på följande 
att-satser: 
 
att avveckla Korstaskolan, Nylands skola, Svartviks skola, Nedansjö 
skola och Anungårds skola, 
 
att Skönsbergs stenskola iordningsställs för att bli en F-6 skola för 
elever i Korsta/Skönsbergsområdet inför höstterminen 2013, eleverna 
på Nylands skola erbjuds plats på Essviks skola samt Kyrkmons skola 
senast höstterminen 2013, eleverna på Svartviks skola Bredsands skola 
från och med höstterminen 2013, eleverna på Nedansjö skola erbjuds 
plats på Stöde skola från och med höstterminen 2013, eleverna på 
Anundgårds skola erbjuds plats på Lidens skola från och med höst-
terminen 2013. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels João Pinheiros (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) förslag. 
 
João Pinheiro (S) önskar få Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
skriftliga yrkande återgett i sin helhet i protokollet, vilket ordföranden 
godkänner. 

Skriftligt yrkande från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet principer i förändringen av 
skollokaler i Sundsvall är:  
 

1. Mer resurser ska styras från lokalkostnader till eleverna och till 
undervisning 

2. Det är politiken som ska styra utvecklingen av Sundsvalls 
skolor, inte marknaden 

3. Det ska finnas ett högstadium i våra största kommundels-
centrum 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-09-03 8 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Vi vill utveckla och profilera den kommunala skolan. Det handlar dels 
om att modernisera skollokalerna, men också att modernisera och ut-
veckla pedagogiken. Det finns för många lokaler och för få elever i 
våra skolor idag. Därför behövs det förändringar av skolans lokaler. 
Skolan ska satsa offensivt och vara attraktiv i alla områden. 
 
För att förändringarna av lokaler i den kommunala skolan ska få någon 
effekt bör inte ytterligare friskolor kunna etablera sig i Sundsvall. Där-
för anser vi att kommunen, på grund av det låga elevunderlaget, bör ut-
tala sig negativt till nya skoletableringar för resten av den här mandat-
perioden. Kommunen bör dessutom bli mycket bättre att ha en dialog 
med de befintliga fristående skolorna om möjligheter till samverkan. 
 
Utifrån ovanstående principer så har vi ett helhetsförslag när det gäller 
förändringar av skollokaler. Förutom av den borgerliga kommunled-
ningen föreslagna förändringar så föreslår vi en avveckling av Anund-
gårds skola. Detta då elevunderlaget under många år varit kraftigt 
minskande, och då inga lärare finns att rekrytera till skolan. 
 
I vårt helhetsförslag ingår också, våra tidigare yrkade förslag i barn- 
och utbildningsnämnden om att behålla Ljustadalens högstadium och 
Gångvikens skola, i syfte att utveckla skolområdet och tillsammans 
med lärare, elever och föräldrar utveckla skolan till en modern och 
attraktiv skola. Samma tanke om dialog har vi när det gäller förslaget 
om en ny skola i Korsta/Skönsbergsområdet. 
 

Vi föreslår med anledning av ovan därför finans och näringslivsut-
skottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avveckla Korstaskolan, Nylands skola, Svartviks skola, Nedansjö 
skola och Anundgårds skola. 
 
att Skönsbergs stenskola iordningsställs för att bli en F-6 skola för 
elever i Korsta/Skönsbergsområdet inför höstterminen 2013, eleverna 
på Nylands skola erbjuds plats på Essviks skola samt Kyrkmons skola 
senast höstterminen 2013, eleverna på Svartviks skola Bredsands skola 
från och med höstterminen 2013, eleverna på Nedansjö skola erbjuds 
plats på Stöde skola från och med höstterminen 2013, eleverna på 
Anundgårds skola erbjuds plats på Lidens skola från och med höst-
terminen 2013.” 

Reservation 
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 126 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-07 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-05-30, § 64 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse, 2012-04-18, reviderad 

2012-05-09 
• Lokalförsörjningsplan, 2012-04-18 
• Lokalförsörjningsplan, Alnö och Ljustadalen, 2012-01-18 
• Lokalförsörjningsplan, Haga och Katrinelunds skolområden,  

2012-04-19 
• Lokalförsörjningsplan, Matfors och Stöde, 2012-04-19 
• Lokalförsörjningsplan, Njurunda Skolområde, 2012-04-02 
• Konsekvensbeskrivning vid nedläggning av Nedansjö skola, enligt 

landsbygdsprogrammet, rapport 2009-04-08, reviderad 2012-04-05 
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag angående 

”Nedläggningar och nyetableringar av skollokaler”, inlämnad till 
barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 och finans- och 
näringslivsutskottet 2012-08-21 

• Barn- och utbildningsförvaltningens PowerPoint-presentation 
”Nedläggningar och nyetableringar av skollokaler”, delas ut 

 
– – – – 
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KS-2012-00631 
 

§ 172 Arbetssätt för nämndernas kvittering av 
kommunfullmäktiges Mål och resursplan - 
revidering 

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

kommunfullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas Mål 
och resursplaner (bilaga 1),  

  
att fastställa förslaget till kommungemensam mall för nämndernas 

Mål och resursplaner (MRP-1, bilaga 2), 
  
att det reviderade arbetssättet och mallen ska tillämpas från och 

med arbetet med 2013 års MRP-1, 
  
att upphäva tredje att-satsen i kommunstyrelsens beslut 2011-10-17 

§ 297 rörande korrigeringar av mallen, samt 
  
att mindre korrigeringar av mallen för nämndernas MRP-1 fram-

ledes får beslutas av koncernstaben. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att tillse att nämnderna på ett tydligt 
sätt tar emot och kvitterar kommunfullmäktiges Mål och resursplan. Ett 
gemensamt arbetssätt för detta tillämpades för första gången 2011. Nu 
har arbetssättet utvärderats, och reviderats något. Bland annat föreslås 
större vikt läggas vid samråd och lärande. Koncernstaben föreslår att 
det reviderade arbetssättet fastställs. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 127 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-15 
• Koncernstabens PM om ”Arbetssätt för nedbrytning av kommun-

fullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas Mål och resurs-
planer – förslag till revidering”, bilaga 1, 2012-08-15, reviderad 
2012-08-21 
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• Mall för nämndernas ettåriga Mål och resursplaner, bilaga 2,  

2012-08-15 
• Tidsplan hösten 2012, bilaga 3, 2012-08-15, reviderad 2012-08-21 
 
– – – – 
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KS-2012-00571 
 

§ 173 Placeringspolicy för Sundsvalls kommuns 
donationsmedel, revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedels-

förvaltning, augusti 2012” samt 
  
att upphäva nu gällande placeringspolicy, antagen av kommun-

styrelsen 2010-03-15, § 893. 

Bakgrund 
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av befintlig 
placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning. 
Placeringspolicyn går i stort ut på att beskriva de riktlinjer som gäller 
vid förvaltningen av donationsmedlen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 111 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-13 
• Förslag till placeringspolicy Sundsvalls kommuns donations-

medelsförvaltning, augusti 2012 
• Placeringspolicy, antagen av kommunstyrelsen, 2010-03-15, § 893 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-09-03 13 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00546 
 

§ 174 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiro år 2012, revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för år 2012 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 

Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara 
Johansson, Sara Büttner, Gunnar Kallin, Cecilia Tunell, Ingrid 
Engström och Bernadette Charasse för kommunens bankkonton 
samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 
212000-2411 och för kommunens bankkonton samt bank- och 
plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med 
undantag av klientmedelskontona: 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och 
saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

  
att för år 2012 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 

Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att 
två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. 
Fullmakten avser den s.k. bankfilen som sänds, 

  
att för år 2012 bemyndiga Mari Ölund, Ingela Berglund, Kerstin 

Eriksson, att två i förening verkställa utbetalningar i bankens 
betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar inom 
socialtjänsten, 

  
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 

2011-11-14 § 344. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2011-11-14 beslut om fullmakt för kommu-
nens bankkonton samt bank- och plusgiron för 2012. 
 
Fullmakten behöver nu uppdateras eftersom banken lanserar en ny 
tjänst ”kontantkort”. Kontantkorten kan via Internet laddas med 
kontanter. 
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Tjänsten är tänkt att användas inom socialtjänsten för att effektivisera 
vissa mindre utbetalningar främst inom ekonomiskt bistånd. Koncern-
staben föreslår därför att 3 tjänstemän inom socialtjänsten får fullmakt 
att göra betalningar två i förening, begränsad till tjänsten ”kontantkort”. 
Bernadette Canal har även bytt namn till Bernadette Charasse. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 120 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00525 
 

§ 175 Årlig utvecklingspott för landsbygds-
utveckling, MRP-uppdrag SAM 6b/N&A 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens redogörelse för hur uppdrag SAM 

6b/N&A 4, ur kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2011-
21012 med plan för 2013-2014, har genomförts, 

  
att förklara uppdraget avslutat, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Ärendet avser landsbygdsutveckling, MRP-uppdrag SAM 6b/N&A 4 ur 
kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2011–2012 med plan för 
2013–2014. Näringslivsbolaget har i sin uppdragsersättning erhållit den 
årliga potten för 2012 i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. För 
åren 2013 och 2014 föreslås den årliga potten hanteras i samband med 
antagandet av arbetsbudgeten för anslaget för näringslivsutveckling, 
marknadsföring och turism. Därmed föreslås uppdraget förklaras slutfört. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V) och Mats Mehlin (C) anmäler jäv och ersätts av 
Claes Stockhaus (V) respektive Linnéa Kjellman (C) under behand-
lingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 64 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-18 

 
– – – – 
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KS-2012-00597 
 

§ 176 Näringslivsutveckling/rekrytering närings-
livschef, MRP-uppdrag N&A 2a, 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redogörelsen för hantering av uppdrag N&A 2a ur 

kommunfullmäktiges Mål och resursplan för 2012 med plan för 
2013-2014,  

  
att förklara uppdraget avslutat, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål och resursplan för 2012 med plan 
för 2013-2014 gett kommunstyrelsen i uppdrag att rekrytera en närings-
livschef (uppdrag N&a 2a). Tjänsten tillsattes 1 november 2011. Del-
uppdraget är därmed slutfört. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 65 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-16 

 
– – – – 
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KS-2012-00596 
 

§ 177 Parboendegaranti, MRP-uppdrag V&O 4, 
2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redogörelsen för hantering av V&O 4 ur kommunfull-

mäktiges Mål och resursplan för 2012 med plan för 2013-2014,  
  
att förklara uppdraget avslutat, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål och resursplan för 2012 med plan 
för 2013-2014 gett kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att 
utveckla en Parboendegaranti för särskilda boenden. Socialnämnden 
beslutade i december 2011 att avvakta förändrad lagstiftning som för-
väntas träda i kraft 2012/2013. Koncernstaben föreslår därför att upp-
draget därmed ska förklaras avslutat. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 66 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-13 

 
– – – – 
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KS-2012-00534 
 

§ 178 Inrätta företagshandläggare för bättre före-
tagsservice, MRP-uppdrag N&A 16, 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens redogörelse för hur uppdrag N&A 16 

ur kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2011-2012, med 
plan för 2013-2014, har genomförts, 

  
att förklara uppdraget avslutat, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i sin Mål och resursplan 2011-2012 med plan 
för 2013-2014 kommunstyrelsen i uppdrag att ”Inrätta företagshand-
läggare för bättre företagsservice”. Stadsbyggnadskontoret har utsett 
två personer till företagshandläggare som ska ge stöd och rådgivning 
till företagare. Inom övriga berörda förvaltningar, miljökontoret och 
socialtjänsten, ingår stödet i befintlig handläggarroll. Koncernstaben 
föreslår därför att uppdraget avslutas. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 67 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-20 

 
– – – – 
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KS-2012-00607 
 

§ 179 Slutredovisning av MRP-uppdrag V&O 20, 
2012, förstärkning av överförmyndar-
nämndens budget 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av Förstärkning av överförmyndar-

nämndens budget, MRP-uppdrag V&O 20, 2012, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål- och resursplan 2012 med plan för 
2013-14 förstärkt överförmyndarnämndens budget från 2012 med 500 
tkr. I kommunstyrelsens beslut om Ekonomiska ramar för MRP 2012 
(Årsbudget) 2011-10-17 finns tillskottet medräknat i nämndens ram för 
2012. Koncernstaben anser därmed att uppdraget är avslutat. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 68 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-02 

 
– – – – 
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KS-2012-00608 
 

§ 180 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/VHT 
16, 2012, mer optimerad och effektiviserad 
lokalanvändning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av Mer optimerad och effektivi-

serad lokalanvändning, MRP-uppdrag LED/VHT 16, 2012, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål- och resursplan 2012 med plan för 
2013-14 gett Kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en tjänst som 
fastighetsstrateg. 
 
Kommunstyrelsen har rekryterat en fastighetsstrateg som inledde sitt 
arbete den 1 mars 2012. Koncernstaben anser därmed att uppdraget är 
avslutat. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 69 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-02 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-09-03 21 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00609 
 

§ 181 Slutredovisning av investeringsbudget, MRP-
uppdrag LED/VHT 20 a-b, 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av Investeringsbudget, MRP-

uppdrag LED/VHT 20 a-b, 2012 
  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål- och resursplan 2012 med plan för 
2013-14 gett Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag 
på en långsiktig strategi för kommunens investeringsbudget. 
 
Kommunfullmäktige har även gett uppdraget att lämna förslag på 
samlad investeringsbudget för Sundsvalls kommun för perioden 2012-
2015 med utblick mot 2021. Uppdraget är avslutat i och med de under-
lag som redovisats av koncernstaben inför partiernas arbete med Mål 
och resursplan 2013-14 med plan för 2015-16. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 70 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-02 

 
– – – – 
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KS-2012-00485 
 

§ 182 Förvärv av område av Sundsvall Nolby 4:2 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva ett område av fastigheten Sundsvall Nolby 4:2 i enlig-

het med förslag i köpeavtal med Ove och Margareta Bergström 
för 3 100 000 kronor, 

  
att erlägga 775 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 90 000 kronor i annan ersättning i samband med flytt till 

annan bostad, 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2012  

3 965 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av lik-
vida 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 ett område av 
fastigheten Sundsvall Nolby 4:2 för 3 100 000 kronor samt att kommu-
nen erlägger 775 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-
tionslagens ersättningsregler och 90 000 i annan ersättning för omkost-
nader i samband med flytt till annan bostad. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 119 
• Koncernstabens skrivelser, 2012-05-22 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-15, § 83 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse med karta, 2012-04-11 
• Värderingsutlåtande från NAI Svefa AB, 2012-01-11 
• Köpeavtal inkl. karta 

 
– – – – 
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KS-2012-00544 
 

§ 183 Organisationsutredning – Reko Sundsvall AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte förändra Reko Sundsvall AB:s nuvarande organisatoriska 

placering i Stadsbackenkoncernen. 

Bakgrund 
Med anledning av att det upphandlingsrättsliga regelverket hittills för-
hindrat försäljning av varor och tjänster mellan kommunala förvalt-
ningar samt moderbolag och dotterbolag inom kommunkoncernen utan 
föregående upphandling, har frågan uppkommit om Reko Sundsvall 
AB (Reko) skulle flyttas in i förvaltningen alternativt placeras som ett 
bolag direkt under kommunstyrelsen. Koncernstaben har med anled-
ning av detta fått kommunfullmäktiges uppdrag att senast september 
2012 återkomma med förslag till ny organisatorisk placering. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 117 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-21 
• Konkurrensverkets beslut, 2009-03-11, om Sundsvalls kommuns 

köp av avfallstjänster 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-09-26, § 237 
 
– – – – 
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KS-2012-00487 
 

§ 184 Bygglov inom planområdet Norra Kajen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva fjärde att-satsen i kommunfullmäktiges beslut  

2011-06-20, § 192, 
  
att kommunfullmäktige ska erhålla kontinuerlig information kring 

bygglovprocessen inom antaget detaljplaneområde för Norra 
Kajen samt 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden tillse att informationen 

lämnas. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-06-20, § 192, bl.a. att fullmäktige 
skulle anta detaljplanen för Norra Kajen, detaljplan 1 B samt att full-
mäktige ska informeras innan bygglov beviljas inom planområdet. 
Detta beslut medför att kommunen får svårigheter att leva upp till både 
plan- och bygglagens krav på skyndsam handläggning av bygglov och 
kommunens frivilliga servicegaranti inom bygglovsområdet. Det är 
därför nödvändigt att omformulera sista att-satsen i kommunfull-
mäktiges beslut 2011-06-20, § 192. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återkommer i ärendet till 
kommunfullmäktiges behandling av detsamma. 

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts av Jan-Olov Lampinen (S) 
under behandlingen av ärendet. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 50 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-11 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-06-20, § 192 

 
– – – – 
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KS-2012-00573 
 

§ 185 Remissyttrande regionalt trafikförsörjnings-
program 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, efter korrigeringar utifrån beslut vid dagens sammanträde, till 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län överlämna 
yttrande daterat 2012-07-25, med kompletterande bilaga daterad 
2012-08-24, över remissutgåvan till ”Framtidens kollektivtrafik 
i Västernorrland – Regionalt trafikförsörjningsprogram”. 

Bakgrund 
Från den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag i Sverige. Den 
nya lagen innebär bland annat att en ny regional kollektivtrafikmyndig-
het har bildats. I myndighetens uppgift ligger bland annat att ta fram 
regionala trafikförsörjningsprogram innehållandes redovisning behovet 
av regional kollektivtrafik i länet. Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län har nu skickat ut trafikförsörjnings-
programmet på remiss till förbundets medlemmar. 

Överläggning och beslutsgång 
Sverker Ottosson (MP) yrkar på följande ändring i andra stycket under 
rubriken ”Generella synpunkter” i förslaget till yttrande:  
 
”Kollektivtrafikmyndigheten har på mycket kort tid och under stor 
tidspress tagit fram ett omfattande material till Trafikförsörjningspro-
grammet. Underlagets brister tyder dock på att myndigheten borde ha 
hämtat stöd i arbetet, förslagsvis från myndighetens medlemmar vilka 
har en hel del kompetens på området, för att ha orkat med 
arbetsbördan. På nuvarande underlag är det inte möjligt att ge ett 
fullständigt yttrande. Det är därför önskvärt att innan årets slut 
omarbeta programmet, då det kommer att ha avgörande betydelse för 
framtidens kollektivtrafik.” 
 
Lena Österlund (S) ställer sig bakom Sverker Ottossons (MP) yrkande. 
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Kim G Ottosson (V) ställer sig bakom Sverker Ottossons (MP) yrkande 
med tillägg av följande mening: 
 
”Bland annat saknas kvalitetsaspekt och hälsoperspektiv i underlaget.” 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut, 
vilket är infrastruktur- och serviceutskottets förslag med tillägg av 
Sverker Ottosson (MP) och Kim G Ottosson (V). Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 61 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-25, reviderad 2012-08-24 
• Yttrande till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län, daterat 2012-07-25 
• Komplettering av yttrande till Kommunalförbundet Kollektivtrafik-

myndigheten i Västernorrlands län, daterat 2012-08-24 
 
– – – – 
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KS-2012-00366 
 

§ 186 E4 Sundsvall – Yttrande över utställning av 
kompletterande arbetsplan, delen Myre–
Stockvik, bro över Vapelbäcken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som yttrande till Trafikverket översända koncernstabens tjänste-

skrivelse daterad 2012-08-09, samt därvid bifoga miljökontorets 
och stadsbyggnadskontorets yttranden. 

Bakgrund 
Inför arbetet med framtagande av vägutredning respektive arbetsplan 
för E4 Sundsvall beslutade länsstyrelsen 1999-06-07 att projektet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Till grund för beslutet låg en 
förstudie med ett flertal alternativa vägkorridorer. I det fortsatta arbetet 
valdes vägkorridor och Trafikverket fastställde 2010-05-21 aktuell 
arbetsplan. Sundsvalls kommunstyrelses samordningsutskott hade 
2009-09-29 tillstyrkt fastställelse. 
 
Trafikverket har därefter funnit ett antal delavsnitt där man önskat nya 
lösningar och avsteg, i relation till arbetsplanen. Avstegen är av varie-
rande art, från några med mycket marginell påverkan till andra som 
förutsätter revideringar av arbetsplanen. Motiv till avstegen är nya 
tekniska förutsättningar, nya behov som uppkommit, ekonomiska 
aspekter eller produktionstekniska vinster. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 51 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-09 
• Miljökontorets yttrande med bilagor, 2012-06-28 
• Stadsbyggnadskontoret, planavdelningens yttrande, 2012-07-30 
• Stadsbyggnadskontoret, mark- och exploateringsavdelningens 

yttrande, 2012-08-08 
• Trafikverkets MKB till kompletterande arbetsplan för bro över 

Vaplebäcken, E4 Sundsvall, delen Myre-Stockvik, 2012-05-19 
 
– – – – 
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KS-2012-00613 
 

§ 187 E4 Sundsvall – Yttrande över arbetsplan, ny 
väg 551 delen Häljum–Njurundabommen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som yttrande till Trafikverket översända koncernstabens tjänste-

skrivelse daterad 2012-08-05. 

Bakgrund 
I vägutredning för E4 Sundsvall föreslogs en trafikplatser norr respek-
tive söder om Ljungan. Den norra trafikplatsen skulle få anslutning via 
Klockarbergsvägen medan den södra skulle anslutas till Ängomsvägen 
(väg 551). Efter omfattande protester från boende längs de två lokal-
vägarna söktes nya lösningar vilket, efter tidigare förstudie, nu ut-
mynnat i aktuellt förslag till arbetsplan. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 52 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-05 
• Trafikverkets arbetsplan på E4 Sundsvall, ny väg 551 delen 

Häljum–Njurundabommen, 2012-05-25 
 
– – – – 
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KS-2011-00936 
 

§ 188 Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nytt reglemente för nämnden för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning och integration enligt förslag daterat  
2012-03-28. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30, § 17 att återremittera nämn-
den för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations (NAVI) för-
slag till nytt reglemente. NAVI har nu behandlat ärendet på nytt. Upp-
gifterna för NAVI har förändrats, främst genom statliga regelföränd-
ringar gällande flyktingmottagandet. Detta måste beaktas i reglementet. 
Det är också väsentligt att tydliggöra nämndens ansvar för kommunens 
verksamhet inom yrkeshögskolan och för samhällsorienteringen. NAVI 
har vidare föreslagit att nämndens namn förblir oförändrat. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 49 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 17 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-11 
• Förslag till reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenut-

bildning och integration, 2012-03-28 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-04-27, § 31 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-03-16 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-04-27, § 32 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-03-28 
• Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration, ändrat av kommunfullmäktige 2003-09-29, § 127 
 
– – – – 
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KS-2012-00134 
 

§ 189 FATI – utvecklingsarbete i Ljustadalen 
("Miljonen") – förslag till fortsatt arbete och 
delegation gällande fördelning av medel 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att direktören för Kultur & Fritid ges delegation att fatta beslut om 

fördelning av de medel som kommunstyrelsens plan- och ut-
vecklingsutskott 2012-03-20 § 25 beslutade avsätta till före-
byggande utvecklingsarbete i Ljustadalen, upp till högst 5 
prisbasbelopp per insats. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott beslutade 2012-03-20, 
§ 25 att avsätta 1 miljon kronor ur FATI-medel till förebyggande ut-
vecklingsarbete i Ljustadalen. I egenskap av samordnade förvaltning 
för FATI redovisar Kultur & Fritid förslag till fortsatt arbete, samt före-
slår att direktören för Kultur & Fritid ges delegation att fatta beslut om 
insatser upp till 5 prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 53 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-04 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 25 

 
– – – – 
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KS-2012-00105 
 

§ 190 FATI – fortsatt prövning av Back2Basics, 
Granlo BK i Skönsberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att från FATI-medel bevilja Granlo BK 243 200 kr för Back2-

Basicsverksamhet i Skönsberg. 

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutade 2012-05-15, § 44 att åter-
remittera Back2Basics-ansökan från Granlo BK i avvaktan på ut-
värdering. Genomförd utvärdering av samtliga Back2Basics-projekt 
redovisades för utskottet 2012-05-15. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 54 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-04 
• Granlo BK:s skrivelse ”Förslag till förtydligande runt GBK:s 

Back2Basic-engagemang” 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 44 

 
– – – – 
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§ 191 FATI – fortsatt prövning av Back2Basics, GIF 
Sundsvall i Ljustadalen och Nacksta 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja GIF Sundsvall 450 000 kr för Back2Basics-verksamhet i 

Ljustadalen och Nacksta under hösten 2012. 

Bakgrund 
Framtiden för Back2Basics-verksamheten ska bli föremål för beslut 
under hösten 2012. GIF Sundsvall har ansökt om 450 000 kr för fortsatt 
verksamhet i Ljustadalen och Nacksta under hösten 2012. 

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts av Jan-Olov Lampinen (S) 
under behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 55 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-31 
• GIF Sundsvall, ansökan om FATI-medel 
 
– – – – 
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KS-2012-00452 
 

§ 192 Upphävande av skolplan för vuxenutbild-
ningen i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva den av kommunfullmäktige 2006-03-27, § 633 fast-

ställda skolplanen för vuxenutbildningen i Sundsvall. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2006-03-27, § 633, skolplan för vuxen-
utbildningen i Sundsvall. Skolplanen har gällt sedan 2006 men kravet 
på att kommunen har en skolplan upphör i och med att den nya skol-
lagen och förordningen om vuxenutbildning träder i kraft 1 juli 2012. 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 
föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver skolplanen för vuxen-
utbildningen i Sundsvall. Koncernstaben föreslår, i likhet med NAVI, 
att skolplanen upphävs. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) frågar om en överlappning mellan den fastställda 
skolplanen för vuxenutbildning och förordningen om vuxenutbildning 
behövs vid fleråriga vuxenutbildningar? Kommunstyrelsen enas om att 
frågan ska besvaras inför behandlingen i kommunfullmäktige.  
 
Åsa Ulander (S) ställer sig bakom Kim G Ottossons (V) yttrande.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 56 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-21 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-04-27, § 28 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-02-09 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2005-10-26, § 101 
• Oppositionens förslag: Komplettering av förslaget till plan för 

vuxenutbildning i Sundsvalls kommun 
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• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2005-02-04 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2004-12-09, § 108 
• Ordförandes skrivelse, 2004-11-15 

 
– – – – 
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KS-2012-00136 
 

§ 193 Förlängd tidsfrist för kartläggning av 
nationella minoriteters behov 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tidsfristen för utredningen om nationella minoriteters 

behov och förvaltningsområde för finska språket till och med 
2012-12-17. 

Bakgrund 
Enligt fullmäktiges beslut 2012-04-16 § 99, skall ärendet angående 
kartläggning av samtliga minoriteters behov och förvaltningsområde 
för finska språket redovisas för kommunfullmäktige i september 2012. 
Den tidplanen är omöjlig att hålla. Nämnden för arbetsmarknad, vuxen-
utbildning och integrations (NAVI) utlåtande i ärendet, skickades på 
remiss till övriga nämnder så sent som i juni. Efter nämndernas 
kommande remissvar, ska ärendet dessutom hinna beredas hos 
koncernstaben. Det innebär i sin tur ytterligare handläggningstid. 
Koncernstaben föreslår därför förlängd utredningstid för ärendet. 

Överläggning och beslutsgång 
Mats Mehlin (C) yrkar att ordet ”nationella” ska finns med i att-satsen, 
vilket kommunstyrelsen ställer sig bakom. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 57 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-17 

 
– – – – 
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KS-2012-00509 
 

§ 194 Översyn av fastighetsstrategi för Sundsvalls 
kommun, förlängd tidsfrist 

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

samt 2011-11-30 § 261, beslutade översynen av fastighetsstrate-
gins motiv avseende fastighetsförsäljning samt avstämning av 
motiven mot antagen mål och resursplan samt beslutade ägar-
direktiv för Stadsbackens bolag. 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa en reviderad fastighets-

strategi för kommunkoncernen senast i januari 2013. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2011-02-28, § 82 samt 2011-11-30, § 
261 åt kommunstyrelsen att se över motiven för fastighetsstrategin av-
seende fastighetsförsäljning och att stämma av motiven mot antagen 
mål och resursplan. Uppdraget skulle redovisas senast i september 
2012. Översynen av fastighetsstrategin skall utföras av den nytillträdda 
fastighetsstrateg som påbörjade sin anställning den 1 mars 2012. Därför 
begär förvaltningen om förlängd tid för att genomföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 62 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-02 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-09-03 38 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00561 
 

§ 195 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
överklagan gällande ärendet "Demokrati- och 
uppföljningsberedning", KF 2012-05-21 § 116 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som yttrande till förvaltningsrätten över vad Roger Johansson 

och Martin Klausen anfört i sina överklaganden, avge av 
koncernstaben 2012-07-11 upprättat förslag till yttrande. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-21, § 116, att uppdraget till 
kommunstyrelsen ”att skyndsamt utreda konsekvenserna av demo-
kratiberedningens förslag om en demokrati- och uppföljningsberedning 
för mandatperioden 2011-2014” förklaras avslutat med anledning av 
fullmäktiges beslut om revidering av år 2012 i fastställd Mål och 
resursplan 2012-2014, 2011-10-31, § 253. 
 
Roger Johansson och Martin Klausen har i två separata skrivelser över-
klagat beslutet och yrkat att detta ska upphävas. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson 
(V) avstår från att delta i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-11 
• Yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand, 2012-07-11 
• Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2012-06-20, 

med bilagor: 
o Överklagan den 5 juni 2012 från Roger Johansson (S) gällande 

§ 118, Demokrati- och uppföljningsberedning – rapport av 
återremiss samt avslutande av uppdrag vid Sundsvalls 
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj 2012 

o Kommunstyrelsens protokoll, 2012-05-07, § 103 
o Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-05-21, § 116 
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• Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2012-06-28, 

med bilagor: 
o Överklagan den 29 maj 2012 från Martin Klausen (SD) gällande 

§ 118, Demokrati- och uppföljningsberedning – rapport av 
återremiss samt avslutande av uppdrag vid Sundsvalls 
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj 2012 

o Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 30 
o Förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet, 2012-05-07 
o Koncernstabens skrivelse, 2012-02-02 
o Kommunstyrelsens protokoll, 2012-05-07, § 103 
o Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-04-05, § 33 
o Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-05-21, § 116 

 
– – – – 
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KS-2012-00586 
 

§ 196 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
överklagande av ordförandebeslut gällande 
talartider vid debatt i fullmäktige, inför beslut 
KF 2012-06-18 § 130 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande enligt koncernstabens förslag 2012-08-14 i 

Förvaltningsrätten i Härnösands mål nr 2056-12. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet ”Mål och resursplan 2013–
2014 med plan för 2015–2016” vid dess sammanträde 2012-06-18. 
Inför överläggningen i ärendet, ställdes en ordningsfråga om de talar-
tider som var överenskomna för debattens inledningsanföranden. 
Fullmäktigeordförandens hantering av denna ordningsfråga har 
överklagats. Det överklagade beslutet laglighetsprövas enligt 10 kap. 
kommunallagen, vilket innebär att prövningen är begränsad till 
beslutets laglighet. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) önskar att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner.  
 
Lars Persson (FP) instämmer i Peder Björks (S) yttrande. 

Protokollsanteckning 
Peder Björk (S) menar att detta ärende visar på vikten av att Presidie-
konferensens status och arbetsformer fastställs.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-14 
• Yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand, 2012-08-14  
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• Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2012-07-02, 

med bilagor: 
o Överklagan den 26 juni 2012 från Johnny Skalin (SD) gällande 

talartider vid debatt på kommunfullmäktiges sammanträde - 
inför beslut på § 130 den 18 juni 2012 

• Presidiekonferensens protokoll, 2012-06-08, § 47 
 
– – – – 
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KS-2012-00602 
 

§ 197 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
överklagan gällande ärendena, detaljplan 
Korstaverken och detaljplan Sundsvall 
Logistikpark, KF 2012-05-21 § 136 och § 138 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som yttrande till förvaltningsrätten över vad Ingmar Söderström 

anfört i sina överklaganden, avge av koncernstaben 2012-08-17 
upprättat förslag till yttrande. 

Bakgrund 
Klagande har överklagat kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18,  
§ 136 detaljplan för Korstaverken och § 138 detaljplan för Sundsvall 
Logistikpark. 
 
Klaganden gör gällande att det föreligger brister i såväl utredning som 
åtgärder vad avser trafikbuller från väg 622 genom Ljustadalen. 
Klaganden anför vidare att detaljplanerna inte uppfyller miljönämndens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-17 
• Yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand, 2012-08-14 
• Underrättelse från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2012-07-26 
• Skrivelse från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2012-07-13 
• Överklagan från Ingmar Söderström i Sundsbruk, 2012-07-03 

 
– – – – 
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KS-212-00536 
 

§ 198 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2013 med plan för 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för 2013: 

28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 30 
september, 28 oktober, 25 november och 16 december, 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 2014: 

27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 29 
september, 27 oktober, 3 (konstituerande) och 24 november och 
15 december, samt 

  
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 

på sammanträdesdagarna. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för 2013 med plan för 2014. 
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2013 med 
plan för 2014 behandlas i ett separat ärende, KS-2012-00535. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-13 

 
– – – – 
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KS-212-00535 
 

§ 199 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess utskott 2013 med plan för 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet med motiveringen att förslaget till 

sammanträdesdagar i möjligaste mån ska hålla torsdagar fria 
från sammanträden. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess utskott för 2013 med plan för 2014. 
 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 2013 med plan för 
2014 behandlas i ett separat ärende, KS-2012-00536. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) ifrågasätter att finans- och näringslivsutskottets 
sammanträden ska förläggas till både tisdagar och torsdagar under 
kommande år. 
 
Ordföranden förslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet med 
motiveringen att förslaget till sammanträdesdagar i möjligaste mån ska 
hålla torsdagar fria från sammanträden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-13 

 
– – – – 
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KS-2012-00558 
 

§ 200 Kompletterande sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens utskott 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att finans- och näringslivsutskottet sammanträder klockan 14.00 

tisdagen den 11 december 2012, 
  
att plan- och utvecklingsutskottet sammanträder klockan 09.00 

tisdagen den 11 december 2012, 
  
att infrastruktur- och serviceutskottet sammanträder klockan 09.00 

torsdagen den 13 december 2012, samt 
  
att ovanstående sammanträdesdagar gäller under förutsättning av att 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställer sina före-
slagna sammanträdesdagar för 2013 med plan för 2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram förslag till kompletterande samman-
trädesdagar för 2012 för kommunstyrelsens utskott. I förslaget till 
sammanträdesdagar för 2013 infaller kommunstyrelsens första 
sammanträde den 14 januari 2013. Detta innebär att det inte hinner 
hållas några utskottsmöten 2013 inför kommunstyrelsen i januari. 
Dessa sammanträdesdagar för utskotten måste förläggas till december 
2012. 
 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens samt utskottens samman-
trädesdagar för 2013 med plan för 2014 behandlas i separata ärenden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-20 

 
– – – – 
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KS-2011-01040 
 

§ 201 Motion (S) om att modernisera Sundsvalls 
kommuns äldreboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att socialtjänsten får i uppdrag att inom ram utreda möjlighet att ge 

alla äldreboenden i Sundsvall tillgång till trådlöst Internet och 
brett utbud av TV-kanaler. 

  
att med ovanstående uppdrag anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Christina Nordenö (S) har 2011-12-15 lämnat en motion till kommun-
fullmäktige om modernisering av kommunens äldreboenden. Den 
socialdemokratiska fullmäktigegruppen har antagit motionen som sin 
egen. Motionären föreslår att samtliga boenden på Sundsvalls 
kommuns äldreboenden ska ha tillgång till trådlöst Internet och ett brett 
utbud av TV-kanaler. Koncernstaben föreslår, i likhet med social-
nämnden, att socialtjänsten får i uppdrag att utreda möjligheten att ge 
alla äldreboenden i Sundsvall tillgång till trådlöst Internet och ett brett 
utbud av TV-kanaler och att motionen därmed anses besvarad. 

Överläggning och beslutsgång 
João Pinheiro (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar, för Socialdemo-
kraternas och Vänsterpartiets del, att motionen ska bifallas  
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag till beslut och dels João Pinheiros (S) 
och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till motionen. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-09-03 47 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

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

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-08-21, § 58 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-30 
• Socialnämndens protokoll, 2012-03-21, § 48 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-02-20 
• Motion från Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S), 2011-12-19 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-09-03 48 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00500 
 

§ 202 Val av ny ledamot till kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förslag till ny ledamot i kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott efter Malin Broström (M) lämnas senare. 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde, 2010-11-15, § 1 valdes Malin 
Broström (M) till ledamot i kommunstyrelsens finans- och närings-
livsutskott. 
 
Avsägelse har inkommit från Malin Broström (M), vilket innebär att 
hennes uppdrag som ledamot blir vakant i kommunstyrelsens finans- 
och näringslivsutskott. Ny ledamot ska utses av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-06-04, § 162 
• Malin Broströms (M) avsägelse, 2012-05-15 
 
– – – – 
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KS-2012-00501 
 

§ 203 Val av ny ersättare till kommunstyrelsens 
plan- och utvecklingsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Arianne Sundman (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

plan- och utvecklingsutskott efter Christina Nordenö (S). 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde, 2010-12-20, § 60 valdes Christina 
Nordenö (S) till ersättare i kommunstyrelsens plan- och utvecklings-
utskott. 
 
Avsägelse har inkommit från Christina Nordenö (S), vilket innebär att 
hennes uppdrag som ersättare blir vakant i kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott. Ny ersättare ska utses av kommunstyrelsen. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) förslår Arianne Sundman (S) till ny ersättare i plan- 
och utvecklingsutskottet, vilket kommunstyrelsen ställer sig bakom. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-06-04, § 163 
• Christina Nordenös (S) avsägelse, 2012-05-01 

 
– – – – 
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KS-2012-00496 
 

§ 204 Yttrande över betänkandet vital kommunal 
demokrati (SOU 2012:30) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet daterat 2012-08-23 avseende betänkandet Vital 

kommunal demokrati (SOU 2012:30). 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
Regeringskansliets betänkande Vital kommunal demokrati (SOU 
2012:30).  
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram av Koalitionen (Moderaterna, 
Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna).  

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) anser det olyckligt att ärendet inte behandlats av utskott 
inför behandlingen i kommunstyrelsen, detta medför att partierna inte 
hunnit diskutera igenom ärendet. Han ställer sig bakom skrivelsen med 
undantag för stycket ”Förslag till införande av försöksverksamhet med 
majoritetsstyre avsnitt tre”.  
 
Lars Persson (FP) ställer sig bakom förslaget till yttrande. 
 
Kim G Ottosson (V) ställer sig bakom Peder Björks (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Remissvar till Finansdepartementet på betänkandet SOU 2012:30 

Vital kommunal demokrati, 2012-08-23 
 
– – – – 
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§ 205 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut 
 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 21 augusti 2012 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 21 augusti 2012 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 23 augusti 2012 
 

• Kommundirektörens beslut om särskild avtalspension den: 
o 31 maj 2012 (nr 7, KS-2012-00013) 
o 11 juni 2012 (nr 8, KS-2012-00013) 

 
• Beslut fattade av service och teknik (upphandling): 

o Ramavtal – VA-VVS-materiel, dnr UH-2011-22 (KS-2012-00419) 
o Ramavtal – Vuxenutbildning, dnr UH-2012-5 (KS-2012-00421) 
o Ramavtal – IT-konsulter, dnr UH-2011-118 (KS-2012-00545) 

 
• Kommunstyrelsens ordförande, 2012-06-14: ”Yttrande över 

utställningsversion översiktsplan Kramfors kommun, Sundsvalls 
kommun” (KS-2012-00462) 

 
• Beslut fattat av kommundirektören om: 

o ändring och komplettering av attestanter för 2012 (beslut nr 1) 
(KS-2012-00022) 

 
• Kommunstyrelsens vice ordförande, 2012-07-02: Yttrande över 

järnvägsplan Kubikenborg – passage av ny E4, Sundsvalls 
kommun, Västernorrlands län (KS-2011-00507-2) 

 
• Kommunstyrelsens vice ordförande, 2012-05-14: Mål nr 1246-12 – 

Ulf Bylund m.fl./. Sundsvalls kommun angående laglighetspröv-
ning enligt kommunallagen (KS-2012-00409-2) 
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• Beslut fattade av service och teknik om: 

o komplettering/ändring av attestförteckning på drift- och in-
vesteringskonton för 2012, 2012-08-14 (KS-2012-00022) 

o nybyggnation av carport på Sidsjövägen objekt 2610-1133200 – 
investeringsmedel för verksamhetsanpassningar enligt 
delegationsordning punkt D8, 2011-11-09 (KS-2011-00930) 

 
– – – – 
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KS-2012-00009 
 

§ 206 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Länsstyrelsens beslut 2012-06-21 om tillstånd till allmän 

kameraövervakning hos OKQ8 Detaljhandel AB, Affärsgatan 17 i 
Kvissleby (KS-2012-00193) 

 
• Socialnämndens protokollsutdrag 2012-06-20 § 110 om 

”Månadsrapport socialnämnden maj 2012” (SN-2011-00084) 
 
• Styrelseprotokoll: 

o AB Stuvaren i Sundsvall, 2012-05-15 §§ 1-14 (årsstämmoprotokoll) 
o AB Stuvaren i Sundsvall, 2012-05-15 §§ 23-36 
o Mitthem AB, 2012-05-15 §§ 1-12 (konstituerande sammanträde) 
o Mitthem AB, 2012-05-15 §§ 1-14 (årsstämmoprotokoll) 
o Mitthem AB, 2012-06-25 §§ 1-7 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), 2012-05-22 §§ 1-15 

(årsstämmoprotokoll) 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), protokoll nr 2, 2012-05-22 §§1-4 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), protokoll nr 3, 2012-05-22 §§ 1-7 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), bilaga till protokoll nr 3, 2012-05-22 § 

2 (arbetsordning) 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), bilaga till protokoll nr 3, 2012-05-22 § 

3 (VD-instruktion) 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), bilaga till protokoll nr 3, 2012-05-22 § 

6 (tidplan för styrelsemöten 2012-2013) 
o ServaNet AB, 2012-04-18 §§ 1-14 (årsstämmoprotokoll) 
o ServaNet AB, 2012-04-18 §§ 1-12 
o Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling (SKIFU AB), 2012-05-

15 §§ 1-14 (årsstämmoprotokoll) 
o Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling (SKIFU AB), 2012-05-

15 §§ 44-62 
o Sundsvall Elnät AB (SEAB), 2012-04-25 §§ 1-9 
o Sundsvall Elnät AB (SEAB), 2012-05-22 §§ 1-15 (årsstämmoprotokoll) 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-05-15 §§ 131-145 (årsstämmoprotokoll) 
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o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-05-15 §§ 1-13 (konstituerande 

sammanträde) 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-06-05 §§ 14-16 
o Sundsvall Oljehamn AB, 2012-05-15 §§ 1-13 (konstituerande 

sammanträde) 
o Sundsvall Parkera AB, 2012-05-15 §§ 1-14 (årsstämmoprotokoll) 
o Sundsvall Parkera AB, 2012-05-15 §§ 27-40 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), 2012-05-22 §§ 1-15 (årsstämmoprotokoll) 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), protokoll nr 4, 2012-05-22 §§ 1-10 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), protokoll nr 5, 2012-05-22 §§ 1-7 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), bilaga till protokoll nr 5, 2012-05-22 § 2 

(arbetsordning) 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), bilaga till protokoll nr 5, 2012-05-22 § 3 

(VD-instruktion) 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), bilaga till protokoll nr 5, 2012-05-22 § 6 

(tidplan för styrelsemöten 2012-2013) 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall AB, 2012-05-15 §§ 1-14 (årsstämmoprotokoll) 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall AB, 2012-05-15 §§ 23-35 (konstituerande 

sammanträde) 
 
• Beslut fattat av miljökontoret 2012-08-02 om: 

o yttrande över promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar, 
M2012/1824R (MN-2012-2356) 

 
• 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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