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Tid Kl. 14.00 – 15.50 
Ajournering Kl.15.00-15.15 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  

Beslutande    

Ledamöter Jörgen Berglund (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande, tjänstgör ej § 133 pga. 

jäv. 
 

 Habib Effati (M) tjänstgör ej § 145 pga. jäv.  
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Bodil Hansson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S) tjänstgör ej § 145 pga. jäv.  
 Leif Nilsson (S) tjänstgör ej §§ 144-145 pga. jäv  
 Åsa Ulander (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Tjänstgörande ersättare Erland Solander (M) §§ 128-164, tjänstgör på vakant  

plats (M) 
 

 Stefan Falk (FP) § 133, ersätter Lars Persson (FP)  
 Else Ammor (M) § 145, ersätter Habib Effati (M)  
 Tommy Eriksson (S) §§ 144-145, ersätter Leif Nilsson (S)   
 Anders Hedenius (S) § 145, ersätter Lena Österlund (S)  

Övriga närvarande    

Ersättare Else Ammor (M) §§ 128-144, 146-164  
 Stefan Falk (FP) §§ 128-132, 134-164  
 MariAnne Andersson 

(MP) 
§§ 128-164  

 Mathias Rex (MP) §§ 128-164  
 Kjell Bergkvist (C) §§ 128-164  
 Bertil Hörnqvist (KD) §§ 128-164  
 Tommy Eriksson (S) §§ 128-143, 146-164  
 Anders Hedenius (S) §§ 128-144, 146-164  
 Jan-Olov Lampinen (S) §§ 128-164  
 Malin Larsson (S) §§ 128-164  
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 Arianne Sundman (S) §§ 128-164  
 Claes Stockhaus (V) §§ 128-164  
 Annicka Burman (V) §§ 128-164  
    
Tjänstemän Stefan Söderlund kommundirektör  

Jonas Borg ekonomidirektör   
 Johanna Kangas kommunsekreterare  

Christel Öhgren kommunsekreterare   
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Åke Zetterberg ekonomichef, socialtjänsten §§ 128-

129 

 Mikael Ålund bolagsjurist § 140 

 Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg § 162 
 
 

Protokollet omfattar §§ 128-164 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  João Pinheiro 
Ordförande   Justerare  
 
 
 
Johanna Kangas  
Sekreterare  

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-04-15 2013-04-17 2013-04-17 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-05-15 2013-04-15 - 2013-05-08 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 

Dagens protokoll justeras av João Pinheiro med Lena Österlund som 
ersättare. 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Dagordning  

Det noteras till protokollet att paragraf 162 behandlas efter paragraf 
164.  
 
– – – – 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00005 
 

§ 128 Aktuellt från koncernstaben 

Kommundirektören informerar om: 
 
 Det planerade genomförandet av uppdraget om effektivisering av 

verksamhetsstöd. Han redogör också för storleken på förväntade 
besparingar.  

 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2012-00021 
 

§ 129 Redovisning av socialnämndens ekonomiska 
situation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 
behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det 
beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje 
sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyr-
elsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation 
och eventuella åtgärder som vidtagits. 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00308 
 

§ 130 Information från kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande, Jörgen Berglund (M), informerar om 
att han får ersättning från sitt tidigare arbete till och med utgången av 
juni 2013. 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00109 
 

§ 131 Revidering av grundbelopp för arvoden 2013 
samt arvodesgrupper för Stadsbacken-
koncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget förslag.  

Bakgrund 
Arvodeskommittén har till uppdrag att bereda förslag till utformning av 
arvoden och andra ersättningar av ekonomisk art för förtroendevalda 
inom Sundsvalls kommun. Detta ärende rör den årliga värdesäkringen 
av grundbeloppet för arvoden samt revidering efter förändringar inom 
Stadsbackenkoncernen. 

Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar, med instämmande av Peder Björk (S), att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommun-
fullmäktige utan eget förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) och Peder Björks 
(S) yrkande.  

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-08 
 Arvodeskommitténs protokoll, 2013-03-21, § 10 
 Arvodeskommitténs protokoll, 2013-03-21, § 14 
 Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun, 

2011-05-27, reviderat 2012-04-27 (KS-2012-000516) 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00248 
 

§ 132 Kompletteringsbudget 2013 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2013 enligt föreliggande förslag 

daterat 2013-03-20. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande 
kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda års-
budgeten (MRP 1 år). I princip ska de nya anslagen kunna täckas inom 
ramen för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera fastställd 
årsbudget om nya ekonomiska förutsättningar uppkommer under året. 
Enligt reglerna ska kompletteringsbudgeten fastställas i mars-april. 

Överläggning  
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag.  
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
med ändringen att förslaget om extra medel för medlemskap i nätverket 
Kompass stryks.  
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
yrkandet från Annelie Luthman (FP), och dels yrkandet från Peder 
Björk (S), och Kim G Ottosson (V). Han ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie Luthmans 
(FP) förslag till beslut.  

Reservation 
Ledamöterna från Socialdemokraterna, nämligen Peder Björk, Bodil 
Hansson, João Pinheiro, Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa Ulander 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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samt Kim G Ottosson, från Vänsterpartiet, reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 53 
 Koncernstabens skrivelse inklusive bilagorna 1-2, 2013-03-20 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00143 
 

§ 133 Hyresbefrielse för Sundsvalls Studenters 
Kårhus AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Sundsvalls studenters kårhus AB hyresbefrielse för två (2) 

månader gällande förhyrning av Rådmannen 6, 
  
att den uteblivna hyresintäkten för 2013 uppgående till 76 000 

kronor finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförut-
sedda behov i MRP 2013, samt 

  
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2012-10-01, § 217 att inför 

2013 se över hyresavtalet med Sundsvalls Studenters Kårhus 
AB. 

Bakgrund 
Ärendet avser hyresbefrielse uppgående till två månader under 2013 för 
Sundsvalls studenters kårhus AB. 

Jäv 
Lars Persson (FP) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet under 
tiden som ärendet behandlas. Han ersätts under paragrafen av Stefan 
Falk (FP).  

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-03-19, § 41 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-27 
 Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 217 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00178 
 

§ 134 Finanspolicy för Sundsvalls kommun-
koncern, revidering 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ”Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern, februari 2013”, 
  
att upphäva nu gällande finanspolicy, antagen 2010-02-22 § 705. 

Bakgrund 
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av befintlig 
finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern. Finanspolicyn beskriver 
hanteringen av den finansiella verksamheten och dess risker inom 
kommunkoncernen. 
 
Finanspolicyn är reviderad för att bättre spegla gällande marknadsförut-
sättningar och organisation. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifalls finans- och näringslivsutskottets 
förslag.  
 
Kim G Ottosson yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag med följande tillägg under punkt 1:5, Övergripande mål.  
 

 Kommunkoncernen ska välja att investera i bolag som tillverkar 
varor och tjänster som är hållbara såväl socialt, miljömässigt 
som ekonomiskt. (Detta kan göras ex. genom positiv screening 
för miljö, socialt ansvar och mänskliga rättigheter) 

 
 Kommunkoncernen ska införliva FN:s 6 PRI principer i sin 

verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) förslag.  

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 54 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-25 
 Förslag till Finanspolicy för Sundsvalls kommun, februari 2013 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00179 
 

§ 135 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för 
Sundsvalls kommunkoncern 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls 

kommunkoncern, februari 2013”, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar anta ”Finanspolicy Sundsvalls 
kommunkoncern, februari 2013”, samt  

  
att upphäva nu gällande tillämpningsanvisningar, antagna av 

kommunstyrelsen 2010-02-01 § 873. 

Bakgrund 
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av befintliga 
tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommun-
koncern. 
 
Finanspolicyn beskriver hanteringen av den finansiella verksamheten 
och dess risker inom kommunkoncernen. Tillämpningsanvisningarna 
beskriver mer i detalj hur kommunkoncernen ska tillämpa de regler 
som finns i finanspolicyn. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag.  
 
Kim G Ottosson (V) yrkar att till protokollet få införa en anteckning, 
vilket ordföranden godkänner.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) yrkande.  

Protokollsanteckning  

 Kommunkoncernen ska välja att investera i bolag som tillverkar 
varor och tjänster som är hållbara såväl socialt, miljömässigt 
som ekonomiskt. (Detta kan göras ex. genom positiv screening 
för miljö, socialt ansvar och mänskliga rättigheter) 

 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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 Kommunkoncernen ska införliva FN:s 6 PRI principer i sin 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 55 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-25 
 Förslag på Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls 

kommunkoncern, februari 2013 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00180 
 

§ 136 Fullmakt för Sundsvalls kommuns medels-
förvaltning, revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta den reviderade fullmakten för medelsförvaltning, daterad 

2013-02-21, samt 
  
att upphäva nu gällande fullmakt för medelsförvaltning, antagen av 

kommunstyrelsen 2010-03-15 § 892. 

Bakgrund 
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av fullmakten 
för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Fullmakten beskriver vilka 
personer som får företräda Sundsvalls kommun i dess medelsförvalt-
ning, samt vad dessa personer har rätt att göra. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-03-19, § 47 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-21, med förslag till fullmakt 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00064 
 

§ 137 Revisionsrapport gällande kommunstyrel-
sens ansvarsutövande 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2013-02-13 

som svar på revisionens rapport, samt 
  
att överlämna svaret till revisionen. 

Bakgrund 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
kommunstyrelsens ansvarsutövande under 2012. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen i protokoll kan bestyrka att den i 
tillräcklig grad styr, följer upp och vidtar aktiva åtgärder utifrån lämnad 
information. 
 
För att utveckla kommunstyrelsens ansvarsutövande lämnas några 
rekommendationer. Koncernstaben föreslår att revisionens granskning 
används som underlag i det pågående utvecklingsarbetet avseende 
kommunstyrelsens mål- och resursplan och uppföljningen av verksam-
heten. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-03-19, § 35 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-13 
 Kommunrevisionens skrivelse, 2013-01-18 
 PwC, revisionsrapport, Kommunstyrelsens ansvarsutövande, 

januari 2013 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00185 
 

§ 138 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/VHT 
13, 2012 - energieffektivisering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED/VHT 13, 

2012 – Energieffektivisering, samt 
  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav kommun-
fullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande Energieffektivi-
sering (uppdrag LED/VHT 13, 2012). En strategi för energieffektivi-
sering och koldioxidreducering har tagits fram. 
 
Koncernstaben föreslår att uppdraget slutredovisas. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-03-19, § 36 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-28 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00206 
 

§ 139 Slutredovisning av MRP-uppdrag VoO 7, 
2012 – Fältverksamhet, förebyggande arbete 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag VoO 7, 2012 – 

Fältverksamhet, förebyggande arbete, 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige, samt 
  
att uttala att det är önskvärt att Trygghetsrådet genomför en risk- 

och sårbarhetsanalys kring sociala risker. 

Bakgrund 
I sin Mål- och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav kommun-
fullmäktige ett reviderat uppdrag rörande Fältverksamhet, före-
byggande arbete. Koncernstaben föreslår att uppdraget slutredovisas. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 25 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-07, inklusive bilagorna: 

Bilaga 1 – Avtal, Gemensam strategi för samverkan om barn som 
far illa eller riskerar att fara illa inom Sundsvalls kommun 
Bilaga 2 – Kartläggning av förebyggande arbete bland barn och 
unga inom Sundsvalls kommun 

 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 21 
 

 
 
KS-2013-00027 
 

§ 140 Organisationsform för Midlanda flygplats 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bilda aktiebolag med Härnösands kommun och Timrå kommun i 

syfte att driva och förvalta Sundsvall Härnösand Airport, 
  
att fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvalls, Timrå och Härnö-

sands kommuner enligt koncernstabens förslag 2013-04-08, 
  
att fastställa bolagsordning för Midlanda Fastigheter AB enligt 

koncernstabens förslag 2013-03-14, 
  
att fastställa bolagsordning för Midlanda Flygplats AB enligt 

koncernstabens förslag 2013-03-14, 
  
att fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Fastigheter 

AB enligt koncernstabens förslag 2013-03-18, 
  
att fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Flygplats 

AB enligt koncernstabens förslag 2013-03-18, 
  
att uppdra till Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun att skynd-

samt påbörja granskning samt föreslå eventuell revidering av 
ovan fastställda styrdokument, samt 

  
att att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Härnösand 

och Timrå kommuner fattar motsvarande beslut. 

Bakgrund 
Sundsvalls och Timrå kommuner har beslutat överta Sundsvall-
Härnösand Airport (Midlanda) vid respektive kommunfullmäktige-
sammanträde under mars månad 2013. Om även Härnösands kommun 
fattar motsvarande beslut, vilket ska avgöras vid sammanträdet i april 
2013, behöver kommunerna även ta ställning till i vilken organisations-
form de ska bedriva den gemensamma verksamheten. De huvudsakliga 
alternativen är att bilda antingen aktiebolag eller kommunalförbund. 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 22 
 

Överläggning och beslutsgång 
Ett reviderat förslag till aktieägaravtal, daterat 2013-04-08, presenteras 
för kommunstyrelsen.  
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag, samt att i att-sats två besluta att fastställa 
aktieägaravtal daterat 2013-04-08.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.  

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 56 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-14, med följande bilagor: 

Bilaga 1 ”Val av organisationsform vid ett kommunalt övertagande 
av Midlanda flygplats – särskilt om överväganden ur 
statsstödsperspektiv”, koncernstabens PM, 2013-01-07 
Bilaga 2 Förbundsordning Sundsvall Härnösand flygplats, 
2013-01-16 
Bilaga 3 Reglemente för förbundsdirektionen i Sundsvall 
Härnösand flygplats, 2013-01-16 
Bilaga 4 Aktieägaravtal, 2013-03-14 
Bilaga 5 Förslag till bolagsordning för Midlanda Fastigheter AB, 
2013-03-14 
Bilaga 6 Bolagsordning för Midlanda Flygplats AB, 2013-03-14 
Bilaga 7 Bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB, 
2013-03-18 
Bilaga 8 Bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Flygplats AB, 
2013-03-18 

 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 23 
 

 
 
KS-2013-00033 
 

§ 141 Bolagsordning för Sundsvall Vatten AB 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny bolagsordning för Sundsvall Vatten AB i enlighet med 

förslag daterat 2012-11-27. 

Bakgrund 
Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Vatten AB:s 
bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 57 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-14 
 Förslag till bolagsordning, 2012-11-27 
 Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-03-01, § 22 
 Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2012-11-27, § 33 
 MittSverige Vatten AB:s PM, 2012-12-20 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 24 
 

 
 
KS-2013-00032 
 

§ 142 Bolagsordning för MittSverige Vatten AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB i enlighet med 

förslag daterat 12-11-28. 

Bakgrund 
Förslag till kompletterande förändringar i MittSverige Vatten AB:s 
bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 58 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-14 
 Förslag till bolagsordning, 2012-11-28 
 Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-03-01, § 21 
 MittSverige Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2012-11-28, § 19 
 MittSverige Vatten AB:s PM, 2012-12-20 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 25 
 

 
 
KS-2013-00115 
 

§ 143 Bolagsordning för Sundsvall Elnät AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny bolagsordning för Sundsvall Elnät AB i enlighet med 

förslag daterat 2012-11-20. 

Bakgrund 
Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Elnät AB:s 
bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 59 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-12 
 Förslag till bolagsordning, 2012-11-20 
 Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-03-01, § 23 
 Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-02-20 
 Sundsvall Elnät AB:s styrelseprotokoll, 2012-11-27, § 8 
 Sundsvall Elnät AB:s skrivelse, 2012-11-20 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 26 
 

 
 
KS-2013-00114 
 

§ 144 Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB i enlighet 

med förslag daterat 2012-10-08. 

Bakgrund 
Förslag till kompletterande förändringar i Sundsvall Logistikpark AB:s 
bolagsordning. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet under 
tiden som ärendet behandlas. Han ersätts under paragrafen av Tommy 
Eriksson (S).  

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 60 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-12 
 Förslag till bolagsordning, 2012-10-08 
 Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-03-01, § 20 
 Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-03-26 
 Sundsvall Logistikpark AB:s styrelseprotokoll, 2012-10-18, § 32 
 Sundsvall Logistikpark AB:s PM, 2012-10-09 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 27 
 

 
 
KS-2013-00141 
 

§ 145 Årsredovisning för Medelpads Räddnings-
tjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 

Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2012 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, 
samt 

  
att fastställa årsredovisningen 2012 för Medelpads Räddningstjänst-

förbund. 

Bakgrund 
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin 
årsredovisning för 2012 till medlemskommunerna. Förbundets 
revisorer har överlämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Habib Effati (M), Leif Nilsson (S) och Lena Österlund (S) anmäler jäv 
och lämnar sammanträdesrummet under tiden som ärendet behandlas. 
De ersätts under paragrafen av Else Ammor (M), Tommy Eriksson (S), 
respektive Anders Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 61 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-20 
 Årsredovisning 2012 för Medelpads Räddningstjänstförbund 
 Revisionsberättelse, 2013-03-20 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 28 
 

 
 
KS-2012-00998 
 

§ 146 Attesträtt Njurundahallen, reinvesteringar – 
medel ur investeringsbudgeten för förvalt-
ningsfastigheter 2013 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen om 6 mnkr ges till Björn 

Storgärd, service och teknik. 

Bakgrund 
Att bevilja medel för att genomföra reinvesteringsåtgärder i samband 
med energieffektiviseringar i Njurundahallen. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-03-19, § 39 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-04 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 29 
 

 
 
KS-2013-00183 
 

§ 147 Attesträtt Norrmalm 1:1 – byggande av 
skatepark, medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen om 4,95 mnkr ges till Ingemar 

Wilén, förvaltare vid Drakfastigheter, service och teknik. 

Bakgrund 
Ärendet avser beslut om att använda investeringsmedel från investe-
ringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2012 i syfte att bygga ny 
skateboardpark på fastigheten Norrmalm 1:1. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-03-19, § 40 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-26 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 30 
 

 
 
KS-2013-00155 
 

§ 148 Produktion av livsmiljöalmanackan från och 
med år 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till Reko Sundsvall att producera livsmiljöalmanackan 

från och med 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har gett ut Livsmiljöalmanackan i cirka 20 år, den 
har delats ut till samtliga hushåll och företag i kommunen. Almanackan 
har innehållit annonser från kommunala förvaltningar och bolag med 
miljö och folkhälsorelaterad information samt en stor del avfalls-
information från Reko Sundsvall. 
 
Mot bakgrund av genomförd användarundersökning och de senaste 
årens produktion anser koncernstaben att det är lämpligt att Reko tar 
över produktionen och gör en almanacka med mer renodlat avfallstema. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-03-19, § 32 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-21 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 31 
 

 
 
KS-2013-00149 
 

§ 149 Antagande av detaljplan för Kv Gäddan 23 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för Kv Gäddan 23, enligt PBL 5:29 (1987:10). 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till kvarteret Gäddan 23 har inkommit med fråga om 
att ändra detaljplanen för nämnda fastighet. Området är beläget i 
Esplanadens förlängning söderut, strax söder om Bergsgatan. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och kontor samt att öka 
antalet våningar i förhållande till den byggrätt som nu finns i gällande 
detaljplan. Förslaget rymmer cirka 60 nya lägenheter, fördelade i på-
byggnad av befintliga kontorshus samt ett högre punkthus med tolv 
våningar i områdets södra del. 

Överläggning 
Sverker Ottosson MP yrkar att få införa en anteckning till protokollet.  

Protokollsanteckning 
För att till viss del tillmötesgå synpunkter från närboende förordar 
Sverker Ottosson (MP) alternativet med snedställd fasad på det södra 
bostadshuset. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 26 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-11 
 Antagandehandling – Detaljplan för kv Gäddan 23, upprättad 

2012-09-25 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-02-27, § 22 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-02-04 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 32 
 

 
 
KS-2013-00150 
 

§ 150 Antagande av detaljplan för Del av Inre 
hamnen området söder om Hamnträdgården, 
del av fastigheterna Stenstaden 1:4 och 
Östermalm 1:6 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen, enligt PBL 5:29 (1987:10). 

Bakgrund 
Skanska Sverige AB ansökte 2011-03-14 om planläggning för del av 
fastigheten Stenstaden 1:4 och Östermalm 1:6, Inre hamnen. 
 
Planen syftar till att pröva uppförandet av bostäder, handel, kontor och 
hotell med möjlighet till verksamheter i markplan, samt garage i en 
halv våning under mark. I den östra delen av planområdet möjliggörs 
en byggnad där våningsantalet kan uppgå till 12 våningar. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 27 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-04 del av fastigheterna 

Stenstaden 1:4 och Östermalm 1:6, Inre hamnen, upprättad 
2012-09-05, reviderad 2013-02-01 

 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-02-27, § 23 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-02-05 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 33 
 

 
 
KS-2013-00024 
 

§ 151 Naturvårdsplan för Sundsvalls kommun 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka MRP-uppdrag SAM 17, 2012 Sammanhängande grön-

områden / biologisk mångfald med deluppdraget att ta fram en 
naturvårdsplan för Sundsvalls kommun, 

  
att miljönämnden ansvarar för att naturvårdsplanen tas fram, 
  
att naturvårdsplanen ska ses som ett planeringsunderlag för över-

siktsplan beslutad av kommunfullmäktige, samt 
  
att naturvårdsplanen, efter beredning i såväl miljönämnd som 

stadsbyggnadsnämnd, ska tillställas kommunfullmäktige för 
behandling under 2015. 

Bakgrund 
Miljönämnden har inom ramen för MRP-uppdrag SAM 17, 2012 
Sammanhängande grönområden / biologisk mångfald utrett om en 
naturvårdsplan för Sundsvall bör tas fram. Nämnden har föreslagit att 
en sådan plan ska tas fram. Koncernstaben föreslår att miljönämnden 
ska ansvara för arbetet genom en utökning av det tidigare MRP-upp-
draget, och att planen ska ses som ett planeringsunderlag för översikts-
plan beslutad av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 28 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-20 
 Miljönämndens protokoll, 2012-12-12, § 96 
 Miljökontorets skrivelse, 2012-11-26 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 34 
 

 
 
KS-2012-00797 
 

§ 152 Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering 
av vindkraft vid Nylandsbergen, Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka lokalisering av vindkraft vid Nylandsbergen, Sunds-

valls kommun, 
  
att delge miljöprövningsdelegationen kommunstyrelsens beslut, 

samt 
  
att för kännedom överlämna kommunstyrelsens beslut till miljö-

nämnden och stadsbyggnadsnämnden. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om tillstånd till en vindkraftsanläggning med maximalt 
18 vindkraftverk vid Nylandsbergen. Miljöprövningsdelegationen får, 
enligt miljöbalken, ge tillstånd endast om kommunen tillstyrkt etable-
ringen och har därför begärt att få kommunens ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 31 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-27 
 Utdrag ur vindkraftplan (s 59-61), 2012-06-01 
 Webbkarta över Nylandsbergen, 2013-02-05 
 Länsstyrelsen Västernorrlands skrivelse, 2012-12-06 
 Eolus komplettering av tillståndsansökan 
 Foton över Bryggtjärn, Jonsbo, Nora och Nyland 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 35 
 

 
 
KS-2013-00212 
 

§ 153 Reglemente för barn- och utbildnings-
nämnden, revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera barn- och utbildningsnämndens reglemente enligt 

koncernstabens förslag 2013-03-14. 

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

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 29 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-14 
 Koncernstabens förslag till reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden, 2013-03-14 
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-02-27, § 23 
 Barn- och utbildningskontorets skrivelse, 2013-02-01 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 36 
 

 
 
KS-2011-00204 
 

§ 154 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige enligt koncern-

stabens förslag daterat 2013-01-28, samt 
  
att upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Behov föreligger att revidera nu gällande arbetsordning för kommun-
fullmäktige. Anledningen till detta är att nuvarande arbetsordning inte 
till alla delar stämmer överens med det sätt som fullmäktige arbetar 
efter. Sedan kommunfullmäktige 2011-11-28 beslutat om återremiss av 
ärendet för att det skulle beredas av presidiekonferensen har 
koncernstaben reviderat sitt tidigare upprättade förslag. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 30 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-30 
 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, 2013-01-28 
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 15 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 37 
 

 
 
KS-2013-00083 och KS-2013-00084 
 

§ 155 Yttrande över delbetänkandena ”Ökat 
bostadsbyggande och samordna miljökrav – 
genom enhetliga och förutsägbara bygg-
regler” (SOU 2012:86) och ”Ett effektivare 
plangenomförande” (SOU 2012:91) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet daterat 2013-03-08, med revideringar från dagens 

sammanträde, avseende remissvar på delbetänkandet Ökat 
bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga 
och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) och delbetänkandet 
Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91). 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
socialdepartementets delbetänkande Ökat bostadsbyggande och sam-
ordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler 
(SOU 2012:86) och delbetänkandet Ett effektivare plangenomförande 
(SOU 2012:91). Ett förslag till yttrande har tagits fram av koncern-
staben. 

Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar att nedanstående text ska införas i yttrandet 
gällande ”Ökat bostadsbyggande och samordna miljökrav – genom 
enhetliga och förutsägbara byggregler” (SOU 2012:86)”.  
 
”Byggkravutredningen innehåller förslag som innebär att kommuner 
inte ska kunna ställa krav som går längre än Boverkets byggregler för 
till exempel tillgänglighet och energi vid försäljning av kommunal 
mark. Sundsvalls kommun avstyrker det förslaget, dels med 
utgångspunkt i principen om det kommunala självstyret, dels att vi 
anser möjligheten för kommuner att ställa lokala krav angelägna ur 
såväl ett miljö- som stadsbyggnadsperspektiv. Sundsvalls kommun 
delar i detta avseende de synpunkter som framförts av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).” 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-04-15 38 
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag.  

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 24 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-08 
 Koncernstabens förslag till yttrande, 2013-03-08 
 Socialdepartementets skrivelse, 2013-01-24 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2012-00803 
 

§ 156 Projektdirektiv för bostadspolitiskt program 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till direktiv för ett bostadspolitiskt program, 

daterat 2013-03-15, 
  
att det bostadspolitiska programmet ska avrapporteras till plan- och 

utvecklingsutskottet senast den 31 december 2013, samt 
  
att projektet finansieras av kommunstyrelsen med 94 tkr år 2013. 

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet har 2012-03-23, § 71, beslutat uppdra till 
koncernstaben att återkomma med förslag till direktiv för bostads-
politiskt program för Sundsvalls kommun under första kvartalet 2013. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 32 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-15 
 Förslag till projektdirektiv för bostadspolitiskt program för 

Sundsvall, 2013-03-15 
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 71 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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KS-2012-00700 
 

§ 157 Motion (S) om bostadspolitiskt program 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att kommunen ska ta 
fram ett bostadspolitiskt program. Bakgrunden är att Sundsvall behöver 
fler bostäder samt också en mer blandad bostadsmarknad, där andelen 
hyresrätter måste öka. Fler bostäder är en förutsättning för att kommu-
nens befolkningsmål ska kunna nås. 
 
Vidare förs fram att ett bostadspolitiskt program bör innehålla en kom-
bination mellan planer för bostadsbyggandet samt principer och en 
viljeinriktning för hur bostadsmarknaden i Sundsvall bör utvecklas. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) och Leif Nilsson (S) yrkar att motionen ska 
bifallas. 
 
Lars Persson (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) yrkande.  

Reservation 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, nämligen Peder Björk, 
Bodil Hansson, João Pinheiro, Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa 
Ulander samt Kim G Ottosson, från Vänsterpartiet, reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 33 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-12 
 Motion (S) om bostadspolitiskt program, inlämnad 2012-09-17 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2012-00551 
 

§ 158 Motion (S) om att placera ut kommunfull-
mäktiges sammanträden utanför kommun-
huset 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Malin Larsson (S) och Tommy Eriksson (S) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktiges sammanträden en gång per år hålls utanför 
kommunhuset. 

Överläggning och beslutsgång 
João Pinheiro (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag till beslut.  

Reservation 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, nämligen Peder Björk, 
Bodil Hansson, João Pinheiro, Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa 
Ulander samt Kim G Ottosson, från Vänsterpartiet, reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-04-02, § 34 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-22 
 Motion (S) om att placera ut kommunfullmäktiges sammanträde 

utanför kommunhuset, inlämnad 2012-06-18 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2012-00699 
 

§ 159 Motion (SD) om att införa en äldre- och 
handikappombudsman 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Den 17 september 2012 mottog kommunfullmäktige en motion från 
Sverigedemokraterna om att tillsätta en äldre- och handikappombuds-
man. Koncernstaben föreslår, i likhet med socialnämnden, att kommun-
styrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-03-19, § 37 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-20 
 Socialnämndens protokoll, 2013-01-23, § 7 
 Socialtjänstens skrivelse, 2012-12-27 
 Motion (SD), 2012-09-17 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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KS-2013-00210 
 

§ 160 Val av ordförande till kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Jörgen Berglund (M) till ny ordförande i kommunstyrelsens 

finans- och näringslivsutskott efter Magnus Sjödin (M) för 
perioden från och med detta sammanträde, den 15 april 2013, 
intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa 
gång. 

Bakgrund 
Magnus Sjödin (M) har avsagt sig uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott. Ny ordförande ska 
utses av kommunstyrelsen.  

Överläggning och beslutsgång 
Erland Solander (M) föreslår Jörgen Berglund (M) till ny ordförande i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Erland Solanders (M) förslag.  
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00205 
 

§ 161 Val av ledamot till kommunstyrelsens finans- 
och näringslivsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Jörgen Berglund (M) till ny ledamot i kommunstyrelsens 

finans- och näringslivsutskott efter Magnus Sjödin (M) för 
perioden från och med detta sammanträde, den 15 april 2013, 
intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa 
gång. 

Bakgrund 
Magnus Sjödin (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott. Ny ledamot ska utses 
av kommunstyrelsen.  

Överläggning och beslutsgång 
Erland Solander (M) föreslår Jörgen Berglund (M) till ny ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Erland Solanders (M) förslag.  
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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KS-2013-00144 
 

§ 162 Uppförande av depå för kollektivtrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att beställa en nybyggnad av en modern miljövänlig bussdepå, 

belägen på fastigheten Gärde 1:57, 
  
att kommunstyrelsen tecknar hyresavtal med SKIFU, samt 
  
att hyreskostnader hanteras inom ramen för kommunstyrelsens 

anslag för kollektivtrafik. 

Bakgrund 
För att kollektivtrafikmyndigheten skall kunna slutföra sin kollektiv-
trafikupphandling för perioden 2014-2022 med option till 2024, måste 
Sundsvalls kommun ta ställning till om en ny miljövänlig bussdepå 
skall uppföras som ett ekonomisk fördelaktigt och miljövänligt alter-
nativ. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar med instämmande av Kim G Ottosson (V) att 
ärendet avslås. Motiveringen till yrkandet är att ärendet inte är 
tillräckligt berett, samt att beslut i ärendet ska fattas av kommun-
fullmäktige, och inte av kommunstyrelsen. 
 
Sverker Ottosson (MP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Sverker Ottossons (MP) förslag till 
beslut.  

Reservation 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, nämligen Peder Björk, 
Bodil Hansson, João Pinheiro, Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa 
Ulander samt Kim G Ottosson, från Vänsterpartiet, reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.  

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-11, utskickad via e-post 
 Presentationsmaterial till ”Bussdepå… mer än bara en parkering”, 

utskickad via e-post 
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-03-19, § 31, 

utskickad via e-post 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 163 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen inne-
bär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegerings-
besluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten 
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Delegationsbeslut 
 
 Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 19 mars 2013, §§ 44-46 
o Finans- och näringslivsutskottet den 2 april 2013, §§ 50-52 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 2 april 2013, §§ 22-23 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 19 mars 2013, §§ 31,  

33-34 och 38-40 
 

 Delegationsbeslut 1 angående ändring och komplettering av 
attestanter för 2013 (KS-2013-00014) 
 

 Beslut fattat av service- och teknik: 
o 2013-04-03 om ”Ansökan om tillstånd till allmän kameraöver-

vakning hos Scandic Hotels AB på Trädgårdsgatan 31-33 i 
Sundsvall” (KS-2013-00238) 

 
 Koncernstabens beslut 2013-03-25 om avskrivning av fordran  

(KS-2013-00260) 
 

– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 
 
KS-2013-00009 

§ 164 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
 Kommunrevisionens revisionsrapport 2012 för kommunkoncernen, 

granskning av årsredovisning 2012 (KS-2013-00254) 
 
 Styrelseprotokoll: 

o MittSverige Vatten AB, 2013-02-21 §§ 1-11 
o Sundsvall Vatten AB, 2013-02-21 §§ §-6 

 
 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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