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Tid Kl. 14.00–16.15 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal, kommunhuset 
  
Beslutande    
Ledamöter Jörgen Berglund (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Erland Solander (M)   
 Habib Effati (M) ej § 236 pga. jäv  
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Kjell Bergkvist (C) ersätter Linnéa Kjellman (C)  
 Hans Brynielsson (KD) ej § 236 pga. jäv  
 Peder Björk (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S) ej §§ 236, 259 pga. jäv  
 Leif Nilsson (S)   
 Åsa Ulander (S)   
 Malin Larsson (S) ej § 259 pga. jäv  
 Kim G Ottosson (V)   
    
Tjänstgörande ersättare Kjell Bergkvist (C) §§ 229-268  
 Tommy Eriksson (S) § 236, 259   
 Anders Hedenius (S) § 259   
 Stefan Falk (FP) § 236   
 Else Ammor (M) § 236   
    
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande ersättare Else Ammor (M) hela sammanträdet, tjänstgör §236  
 Elin Nilsson (M) hela sammanträdet  
 Stefan Falk (FP) hela sammanträdet, tjänstgör § 236  
 Mathias Rex (MP) hela sammanträdet  
 Tommy Eriksson (S) hela sammanträdet,  

tjänstgör §§ 236, 259 
 

 Anders Hedenius (S) hela sammanträdet, tjänstgör § 259  
 Jan-Olov Lampinen (S) hela sammanträdet  
 Sabina Tjärnberg (S) hela sammanträdet  
 Hans Zetterkvist (V) hela sammanträdet  
 Annicka Burman (V) hela sammanträdet, jäv § 259   
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Tjänstemän Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Ida Sundberg vik kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Per Skjutar samhällsplanerare § 231 
 Kristin Eriksson utvecklingschef § 229 
    
Övriga deltagande  Aurora Lindberg  direktör Kommunför-

bundet Västernorrland  
§ 229 

 Jonas Strandberg  verksamhetsansvarig 
REKO 

§ 231 

 Micael Löfqvist  VD MittSverige vatten 
AB 

§ 231 
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Protokollet omfattar §§ 229-268 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Malin Larsson 
Ordförande   Justerare 
   §§ 229-258, 260-268 
 
 
 
Peder Björk    Johanna Kangas  
Justerare    Sekreterare 
§ 259 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-09-16 2013-09-18 2013-09-18 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-10-16 2013-09-18 - 2013-10-09 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses  Malin Larsson med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2013-00666 
 

§ 229 Information om Kommunförbundet Väster-
norrlands övertagande av det regionala 
utvecklingsansvaret 

Direktör Aurora Lindberg från Kommunförbundet Västernorrland 
informerar om att landstinget Västernorrland har ansökt om att få 
ansvaret för den regionala utvecklingen. Beslut om detta tas i riksdagen 
i nov- dec 2013. Ett förslag till politisk organisation för den nya 
regionen kommer att gå ut på remiss till de politiska partierna. 

Underlag 
• Avsiktsförklaring, utdelat på sammanträdet 
• Ny roll för landstinget?, Landstinget Västernorrland, utdelat på 

sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2013-00005 
 

§ 230 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om bakgrunden till förhandlingarna 
med Trafikverket angående nya E4:an. 
 
– – – – 
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KS-2012-00221 
 

§ 231 Renhållningsordning med avfallsplan och 
lokala föreskrifter för Sundsvalls kommun 
2015–2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, 
  
att anta renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 

för perioden 2015-01-01 – 2020-12-31, 
  
att kostnader för åtgärder enligt avsnitt 3 i renhållningsordning med 

avfallsplan och lokala föreskrifter för perioden 2015-01-01 – 
2020-12-31, finansieras inom nämndernas ramar, samt 

  
att insatser mot nedskräpning ska ingå i partiernas arbete med MRP 

2015-2016, med plan för 2017 och 2018. 
  
 Kommunstyrelsen beslutar  
  
att formuleringen i stycke 3.3 i Renhållningsordningen ändras till 

”Näringsämnen från avloppsvatten ska återföras till mark där 
näringen behövs”, samt 
 

att Renhållningsordningens punkt nummer 26 under rubriken 
”Åtgärder med syfte att stärka hanteringen av avfall” ändras till 
”Utreda användningsområden för slam och hur näringsämnen 
kan återföras till kretsloppet utan risk för hälsa och miljö”.  

Bakgrund 
Ärendet innebär att ta fram en ny avfallsplan och att aktualisera de 
lokala föreskrifterna om avfallshanteringen i Sundsvall. Nuvarande 
plan gäller till 2014-12-31, men en ny plan bör finnas antagen av 
kommunfullmäktige i september 2013 för att gälla från januari 2015. 
Tiden mellan beslut och när planen börjar gälla behövs för att ge Reko 
Sundsvall AB tid för att upphandla entreprenör för insamling av hus-
hållsavfall. Den nya planen blir kommunens viljeinriktning inför denna 
upphandling. 
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Överläggning och beslutsgång 
Sverker Ottosson (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt det 
liggande förslaget från infrastruktur- och serviceutskottet, inklusive de 
ändringar som framförts på dagens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Sverker Ottossons (MP) förslag. 

Deltagande i beslut  
Samtliga ledamöter från (S), nämligen Peder Björk, João Pinheiro, 
Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa Ulander och Malin Larsson avstår 
från att delta i beslutet. Likaså gör Kim G Ottosson (V).  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 66 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-14 
• Reviderat förslag till renhållningsordning med avfallsplan och 

lokala föreskrifter om avfallshantering för Sundsvalls kommun 
2015-2020 

• Samrådsredogörelse för förslag till renhållningsordning med 
avfallsplan, 2013-07-05 

• Sändlista samrådsremiss avfallsplan 
 
– – – – 
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KS-2013-00416 
 

§ 232 Översiktsplan Sundsvall 2021 – direktiv och 
finansiering för delprojekt 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 120 000 kr år 2014 för 

antagandefasen i översiktsplanearbetet, samt 
  
att finansieringen av anslaget tas med i kompletteringsbudgeten 

2014. 

Bakgrund 
Projektet att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan fort-
sätter med delprojekt 2, utställning och färdigställande. Det direktiv 
som PLU beslutade om 2011-04-05 (delprojekt 1) omfattade projektet 
fram till genomfört samråd. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-06-25, § 61 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-05-29 
• Förslag till projektdirektiv, 2013-06-12 
 
– – – – 
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KS-2013-00628 
 

§ 233 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 
2014 (årsbudget 2014) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 

2014 i enlighet med koncernstabens förslag daterat 2013-09-03, 
samt 

  
att uppdra till nämnderna att fastställa verksamhetsmål och indika-

torer utifrån de processmål som fastställts i MRP 2013-2016. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla 
för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2014 (Årsbudget 
2014). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning 
mellan nämnderna som beslutades av kommunfullmäktige 2013-06-17, 
§ 163. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till det liggande förslaget till beslut. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från 
Annelie Luthman (FP). 

Deltagande i beslut 
Samtliga ledamöter från (S), nämligen Peder Björk, João Pinheiro, 
Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa Ulander och Malin Larsson avstår 
från att delta i beslutet. Likaså gör Kim G Ottosson (V).  
Peder Björk (S) hänvisar till det förslag som lades fram av (S) i 
kommunfullmäktige i juni 2013. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-09-03, § 116 
• Koncernstabens skrivelse, inklusive bilagorna 1-3, 2013-09-03 

 
– – – – 
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KS-2013-00412 
 

§ 234 Begäran om utökad ekonomisk ram för 
Internet och bredbands-TV i äldreboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå socialnämndens begäran om utökad ram med 2,5 mkr för 

2014 för införande av trådlöst Internet och brett utbud av TV-
kanaler i kommunens äldreboenden, samt 

  
att eventuell finansiering av ovanstående istället hanteras i parti-

ernas arbete med mål och resursplan 2015-2016 med plan för 
2017-2018. 

Bakgrund 
I december 2011 lämnade den socialdemokratiska kommunfullmäktige-
gruppen in en motion om att samtliga hyresgäster på Sundsvalls kommuns 
äldreboenden ska ha tillgång till trådlöst internet och ett brett utbud av TV-
kanaler. 
 
I september 2012 beslutade kommunfullmäktige  

• 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 
 

Socialtjänsten presenterade den bedömda kostnaden i samband med att 
socialnämndens arbetsutskott tog del av lägesrapporten för bifallna 
motioner. Socialnämnden beslutade därefter att hos kommunfullmäktige 
begära utökad ekonomisk ram från och med 2014 för genomförande av 
åtgärden. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-09-03, § 121 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-07-29 
• Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 58 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-04-05 
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• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-09-17, § 173 
• Motion (S) om att modernisera Sundsvalls kommuns äldreboende, 

inlämnad 2011-12-15 
 
– – – – 
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KS-2013-00559 
 

§ 235 Informationsanläggning och utställning vid 
E4 Västbo 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna genomförandeavtal gällande anläggningsåtgärder i 

Västbo, Sundsvalls kommun, 
  
att godkänna att anläggningen och utställningen i Västbo ska över-

tas av Sundsvalls kommun efter godkänd slutbesiktning, 
  
att finansiering av drift- och underhållskostnader för 2015 och 

framåt, ska ingå i partiernas arbete med mål och resursplan 
2015-2016, med plan för 2017 och 2018, 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritids-

nämnden att inför partiernas arbete med MRP 2015-2016, med 
plan för 2017 och 2018, återkomma till kommunfullmäktige 
med en beskrivning och analys av drift och underhållsbehov, 
åtgärder och kostnader, som en följd av den nya sträckningen av 
E4, samt 

  
att kommunstyrelsen ska bekosta drift och underhåll för anlägg-

ningen och utställningen i Västbo för 2014 om 50 000 kronor 
inom nämndens ram. 

Bakgrund 
Förslaget till genomförandeavtal gällande anläggningsåtgärder i Väst-
bo, Sundsvalls kommun, innebär att Trafikverket och Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län tillsammans finansierar projektering och byggande 
av en informationsanläggning inklusive utställning till en kostnad av ca 
12,5 mnkr. 
 
Den färdigställda anläggningen föreslås i genomförandeavtalet därefter 
utan ersättning överlåtas till Sundsvalls kommun. Sundsvalls kommun 
åtar sig därmed drift och underhåll av anläggningen till en beräknad 
kostnad av 50 000 kronor för 2014, och därefter till en uppskattad 
kostnad av 150 000 kr årligen. 
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Sundsvalls kommun har full rådighet över anläggningen och utställ-
ningen efter övertagandet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-09-03, § 120 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-21 
• Samarbetsavtal inklusive bilagorna 1-4 
• Genomförandeavtal inklusive bilagorna 1-4, version 2013-08-23 
 
– – – – 
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KS-2013-00229 
 

§ 236 Årsredovisning samt ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2012 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, samt 

 
att godkänna årsredovisningen 2012 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2012 och förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Hans Brynielsson (KD), Lena Österlund (S), och Habib Effati (M) 
anmäler jäv och lämnar rummet. De ersätts i tur och ordning av Stefan 
Falk (FP), Tommy Eriksson (S), och Else Ammor (M). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-09-03, § 118 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-06-13 
• Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet i Sundsvall 
• Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall 

avseende 2012 
 
– – – – 
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KS-2013-00315 
 

§ 237 Uppföljning av intern kontroll – risker med 
givande och tagande av muta 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund även fort-

sättningsvis ska arbeta i enlighet med reglementet för intern 
kontroll och riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor 
och andra otillbörliga förmåner för att minska risken för 
korruption, samt 

  
att nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund återkommande 

genomför utbildningar för förtroendevalda och anställda av-
seende givande och tagande av muta. 

Bakgrund 
Genom kommunstyrelsens beslut, 2011-05-30, § 239, fick nämnderna 
och koncernstaben till uppdrag att genomföra insatser mot givande och 
tagande av muta. Under 2012 har ett flertal insatser genomförts. Dessa 
insatser avrapporteras genom detta ärende. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-06-25, § 109 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-06-03 
 
– – – – 
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KS-2010-00320 
 

§ 238 Regional produktionsanläggning för biogas, 
viljeförklaring 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till viljeförklaring, daterad  

2013-03-21, samt 
  
att notera att viljeförklaringen inte ersätter nödvändiga politiska 

beslut av kommunfullmäktige om en regional biogasanläggning. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har att ta ställning till en viljeförklaring om ett 
utökat regionalt samarbete i syfte att utreda och förbereda en regional 
biogasanläggning. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige i 
stället för kommunstyrelsen. Han meddelar vidare att Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet inte deltar i beslutet om sakfrågan vid 
dagens sammanträde. De avser återkomma i kommunfullmäktige, om 
så blir fallet. Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) 
yrkande.  
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till det liggande förslaget från finans- och 
näringslivsutskottet.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets beslutsförslag.  

Deltagande i beslut 
Samtliga ledamöter från (S), nämligen Peder Björk, João Pinheiro, 
Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa Ulander och Malin Larsson, och 
Kim G Ottosson (V), avstår från att delta i beslutet i själva sakfrågan. 
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Reservation 
Samtliga ledamöter från (S), nämligen Peder Björk, João Pinheiro, 
Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa Ulander och Malin Larsson 
reserverar sig mot beslutet att inte låta kommunfullmäktige ta ställning 
i ärendet. Likaså gör Kim G Ottosson (V). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-06-25, § 108 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-06-05 
• Missiv till viljeförklaringen, 2013-03-22 
• Viljeförklaring, 2013-03-21 
 
– – – – 
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KS-2013-00440 
 

§ 239 Regler om stöd för det politiska arbetet, 
revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera ”Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls 

kommun”, avsnitt D, att Norra Kajen Exploatering AB ska ingå i 
arvodesgrupp 4, 

  
att arvode och ersättningar, enligt ”Regler om stöd för det politiska 

arbetet i Sundsvalls kommun”, för Norra Kajen Exploatering 
AB ska betalas ut retroaktivt från och med 2013-03-20, 

  
att ”Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun” 

ska gälla för bolag, från och med det datum som anmälan av en 
styrelses sammansättning inkom till Bolagsverket, 

  
att inget arvode ska utgå för uppdrag i Norra Kajen Exploaterings 

AB dotterbolag, 
  
att övriga bolag ska ingå i arvodesgrupp 4, 
  
att stryka Efokus AB från arvodesgrupp 4, samt 
  
att i förekommande fall ändra benämningen på kommunstyrelsen 

utskott till finans- och näringslivsutskottet, plan- och 
utvecklingsutskottet samt infrastruktur- och serviceutskottet. 

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 revidering av Regler om 
stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun som en följd av 
ändringar i Stadsbackenkoncernen. Ärendet rör även ändringar av 
formalia. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-21 
• Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun, 

2013-04-16, reviderad 2013-09-03 
• Arvodeskommittens protokoll, 2013-05-23, § 20 
• Arvodeskommittens protokoll, 2013-05-23, § 19 
• Stadsbacken ABs protokoll, 2013-04-22, § 46 
 
– – – – 
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KS-2013-00555 
 

§ 240 Sundsvalls kommuns medlemskap i Union of 
the Baltic Cities 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun avslutar medlemskapet i Union of the 

Baltic Cities så snart som möjligt. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har sedan september 1991 varit medlem i nät-
verket UBC, Union of the Baltic Cities. Eftersom kommunen inte 
längre är aktiv i nätverket, men trots det årligen betalar en medlems-
avgift på cirka 3000 euro, så föreslår koncernstaben att kommunen 
avslutar medlemskapet i UBC så snart som möjligt. 

Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till det liggande förslaget från plan- och 
utvecklingsutskottet samt att en anteckning läggs till protokollet, vilket 
ordföranden godkänner.  
 
João Pinheiro (S) yrkar avslag på utskottets förslag. Kim G Ottosson 
(V) instämmer i João Pinheiro (S) yrkande. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsanteckning  
Anteckning från Lars Persson (FP), 
 ”Att kommunstyrelsen i sin kommande MRP förtydligar hur det 
internationella arbetet ska utvecklas.” 

Reservation  
Samtliga ledamöter från (S), nämligen Peder Björk, João Pinheiro, 
Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa Ulander och Malin Larsson, samt 
Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-09-03, § 64 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-12 
 
– – – – 
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KS-2013-00483 
 

§ 241 Yttrande över nationell plan för transport-
systemet 2014-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens reviderade förslag till yttrande daterat 

2013-08-20. 

Bakgrund 
Trafikverket ansvarar för upprättande av förslag till Nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025. Som underlag till planförslaget har nio 
underlagsrapporter tagits fram. Dessutom har flera särskilda regerings-
uppdrag, vilka relaterar till planförslaget, redovisats i samband med 
förslaget till nationell plan. Innehållet i planförslaget har i stor utsträck-
ning hämtats ur Nationell plan för transportsystemet 2010-2021,  
Kapacitetsutredningen, och de åtgärder som pekats ut i 
infrastrukturpropositionen samt i regeringens direktiv om att upprätta 
förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 
 
Sundsvalls kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remissen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 67 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-20 
• Koncernstabens förslag till yttrande, reviderad 2013-09-06 
• Koncernstabens tidigare förslag till yttrande, 2013-08-20 
 
– – – – 
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KS-2013-00471 
 

§ 242 Antagande av detaljplan för ett område norr 
om Bjälkvägen, Solhöjden 31, bostäder, Haga 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen, reviderad 2013-05-27, för område norr om 

Bjälkvägen, Solhöjden 31, enligt ÄPBL 5:29. 

Bakgrund 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att inom planområdet, 
Solhöjden 31, uppföra bostadsbebyggelse i form av ett 60-tal lägen-
heter med parkering i garage. 

Överläggning och beslutsgång 
Sverker Ottosson (MP) yrkar att detaljplanen kompletteras med en Q-
märkning av Heffners herrgård för att säkerställa byggnadens framtida 
bevarande. 
 
Leif Nilsson (S) och Erland Solander (M), yrkar bifall till det liggande 
förslaget från plan- och utvecklingsutskottet. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Sverker Ottosson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-09-03, § 63 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-02 
• Antagandehandling för detaljplan för ett område norr om Bjälk-

vägen, Solhöjden 31, Haga, 2012-04-10, ändrad 2013-01-29, 
reviderad 2013-05-27 

• Stadsbyggandsnämndens protokoll, 2013-06-19, § 92 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-05-28, reviderad  

2013-06-11 
 
– – – – 
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KS-2013-00578 
 

§ 243 Försäljning av fastigheten Sundsvall Nolby 
3:40, före detta Svartviks skola 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att sälja fastigheten Sundsvall Nolby 3:40 för 1 625 000 kr. 

Bakgrund 
Infrastruktur- och serviceutskottet beslutade 2013-01-15, § 14 att ge 
service och teknik i uppdrag att sälja fastigheten Sundsvall Nolby 3:40, 
före detta Svartviks skola. Service och teknik har efter försäljnings-
process via mäklare träffat överenskommelse med Svartviks Skol-
fastigheter Ekonomisk förening om försäljning av fastigheten.  
 
Köpeskillingen är överenskommen till 1 625 000 kronor och tillträdes-
dagen till senast 2013-12-01. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 68 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
• Köpekontrakt mellan Sundsvalls kommun och Svartviks Skolfastig-

heter Ekonomisk förening, 2013-07-11 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-01-15, § 14 
 
– – – – 
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KS-2013-00454 
 

§ 244 Granlo 3:347, 3:34, Centrumvillan i Sticksjö 
skola, ombyggnadsarbeten – medel ur in-
vesteringsbudgeten för förvaltningsfastig-
heter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen om 1,0 mnkr ges till Anna 

Nessbjer, projektledare vid koncernstaben, service och teknik. 

Bakgrund 
Service och teknik ansöker om investeringsmedel för ombyggnation av 
Centrumvillan vid Sticksjö skola i Granloholm. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-06-18, § 60 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-05-31 
 
– – – – 
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KS-2013-00576 
 

§ 245 Gärdehov, reinvesteringar – medel ur in-
vesteringsbudgeten för förvaltningsfastig-
heter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Björn Storgärd, 

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
De flesta av fastigheterna inom Sundsvalls kommun har ett stort 
reinvesteringsbehov. Att utföra reinvesteringsåtgärder samtidigt som 
andra åtgärder är en förutsättning för att skapa goda helhetslösningar. 
Gärdehov står nu inför ett omfattande energieffektiviseringsprojekt där 
erforderliga reinvesteringar planeras att utföras samtidigt. 
 
Service och teknik ansöker i separat ärende om finansiella medel för- 
energieffektivisering av Gärdehov. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 69 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00566 
 

§ 246 Havren 2, f.d. Nacksta skola, verksamhets-
anpassning – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledare Anna 

Nässbjer vid service och tekniks Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Barnantalet i Nackstaområdet har ökat och Service och teknik, Drak-
fastigheter, har fått i uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen att 
anpassa före detta slöjdlokaler i Nacksta skola till en småbarnsavdel-
ning för tillkommande förskolebarn. Lokalerna har stått tomma sedan 
Nacksta skolan lades ner och hyrs av barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Avdelningen kommer att tillhöra förskolan Vreten. 
 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 71 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00584 
 

§ 247 S:t Olofs skola, verksamhetsanpassning av 
parkering – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Sofia Rosenlind i sin 

roll som förvaltare vid service och tekniks Drakfastigheter. 

Bakgrund 
BoU har beställt breddning av befintlig personalparkering för att 
inrymma fler p-platser på S:t Olofs skola. 
 
Gatuavdelningen kommer under hösten att bygga om och renovera 
Lekängsvägen som går utanför S:t Olofsskolan och iordningställer i 
samband med projektet avlämningsplatser för besökande och föräldrar i 
anslutning till skolan. Däremot kommer de parkeringar och avläm-
ningsplatser som finns i anslutning till Midälvaplatsens förskola, 
Lekängsvägen 4, att försvinna då de är belägna på gatumark. För att 
lösa parkeringssituationen på Midälvaplatsens förskola hänvisas 
personalen till S:t Olofsskolan där den befintliga personalparkeringen 
breddas och kompletteras med motorvärmare och belysning. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 75 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00570 
 

§ 248 Matfors skola, reinvesteringar – medel ur 
investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Sofia Rosenlind, 

förvaltare vid Service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
De flesta av fastigheterna inom Sundsvalls kommun har ett stort rein-
vesteringsbehov däribland Matfors skola med en av byggnaderna i så 
kallad palatsstil från 1921. Akut behov av byte av vissa bärande tak-
bjälkar och takåtgärder vid takkupornas ränndalar har identifierats samt 
putsskador på fasaderna. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 76 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00572 
 

§ 249 S:t Olofs skola, förstudie av till- och om-
byggnad – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledaren Malin 

Holmkvist vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter, har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att påbörja en förstudie för en om- och tillbyggnad 
avS:t Olofsskolan. Målet med att göra en lokalförsörjningsplan inom 
Barn och Utbildning är att anpassa lokalbehovet efter elevantal, på både 
kort och lång sikt. 
 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 77 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-04-23, § 49 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-03-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00573 
 

§ 250 Skönsmons skola, förstudie av till- och om-
byggnad – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledare Malin 

Holmkvist vid service och tekniks Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter, har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att påbörja en förstudie för en om- och tillbyggnad 
av Skönsmons skola. Målet med att göra en lokalförsörjningsplan inom 
Barn och Utbildning är att anpassa lokalbehovet efter elevantal, på både 
kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 78 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-04-23, § 49 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-03-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00574 
 

§ 251 Alnö/Ljustadalens skolområde, fördjupad 
studie av lokalförsörjningsplan – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektchef Jenny 

Erlandsson vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har sammanställt och beslutat en, över-
gripande lokalförsörjningsplan för alla skolområden. Målet med att 
göra en lokalförsörjningsplan inom Barn och Utbildning är att anpassa 
lokalbehovet efter elevantal, på både kort och lång sikt. En fördjupad 
studie av lokalförsörjningsplanen syftar till att klarlägga vilka fastig-
heter som ska utvecklas och vilka som eventuellt ska avvecklas. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 79 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00526 
 

§ 252 Norrporten Arena, verksamhetsanpassning 
på grund av nya arenakrav – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till förvaltare Ingemar 

Wilén vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Service och teknik, Drakfastigheter har fått i uppdrag av kultur- och 
fritidsförvaltningen att anpassa Norrporten Arena. Svenska Fotbollför-
bundets Representantskap har fastställt nya arenakrav på elitfotbolls-
arenorna som ska gälla från och med säsongen 2014. Kraven innefattar 
anläggningskriterier och säkerhetskrav och gäller samtliga elitarenor till 
vilken Norrporten Arena hör. 
 
Kraven gäller bl.a. belysningen som ska bytas för att uppnå de nya 
LUX-talen. Utrymmen för media och sjukvård ska kompletteras och 
flera läktarplatser för skrivande press ska iordningställas. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 80 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-07 
 
– – – – 
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00577 
 

§ 253 Gärdehov, genomförande av energieffektivi-
serings- och koldioxidstrategi – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastig-
heter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beslutade medlen om 40 mnkr ges till Björn 

Storgärd fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drak-
fastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. Energieffektivi-
sering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven. 
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader. 
 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 81 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-08 
 
– – – – 
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00579 
 

§ 254 Västermalms skola, förstudie och projek-
tering av energieffektiviseringsåtgärder – 
medel ur investeringsbudgeten för förvalt-
ningsfastigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. Energieffektivi-
sering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven. 
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 82 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
 
– – – – 
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KS-2013-00580 
 

§ 255 Hedbergska skolan, förstudie och projek-
tering av energieffektiviseringsåtgärder – 
medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd fastig-

hetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. Energieffektivi-
sering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven. 
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 83 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
 
– – – – 
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KS-2013-00581 
 

§ 256 Alnöbadet, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastig-
heter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. Energieffek-
tivisering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven. 
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 84 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
 
– – – – 
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KS-2013-00586 
 

§ 257 Bosvedjeskolan, projektering av energi-
effektiviseringsåtgärder – medel ur invester-
ingsbudgeten för förvaltningsfastigheter  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 

fastighetsutvecklare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Svenska staten och EU ställer krav på minskad miljöbelastning från 
byggnader och transporter i kommuner och landsting. Energieffek-
tivisering av byggnader är en åtgärd för att möta kraven. 
 
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd från Energimyndigheten i 
mars 2011 i syfte att ta fram en energieffektiviseringsstrategi. Antagen 
strategi innebär bland annat att kommunen årligen ska investera 40 
mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering av byggnader. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27, § 85 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-09 
 
– – – – 
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KS-2012-00769  
 

§ 258 Motion (S) om kommunen som ickevals-
alternativ 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet för fortsatt beredning. 

Bakgrund 
Vid sitt sammanträde 2012-10-15 mottog kommunfullmäktige en 
motion från Socialdemokraterna, som vill att kommunens regler för 
valfrihet inom hemtjänsten ändras så att de sundsvallsbor som inte 
aktivt väljer utförare av hemtjänst automatiskt får kommunen som 
utförare.  

Överläggning och  
Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att ”komplettera 
beslutsunderlaget med redovisning av de avtalsmässiga relationer som 
finns mellan Sundsvalls kommun och de övriga utförarna av hemtjänst, 
samt analys av eventuella konsekvenser vid en eventuell förändring 
enligt motionens förslag, inklusive verksamhets- och 
effektivitetsutvecklingen inom den kommunala produktionen”. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag, och därefter frågar 
han om ärendet ska återremitteras. Han finner att ärendet ska åter-
remitteras.  

Reservation 
Samtliga ledamöter från (S), nämligen Peder Björk, João Pinheiro, 
Lena Österlund, Leif Nilsson, Åsa Ulander och Malin Larsson, samt 
Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-09-03, § 122 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-01 
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• Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 54 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-12-07 
• Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ, inkommen 

2012-10-15 
 
– – – – 
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KS-2013-00627 
 

§ 259 Ny organisation för socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa en ny organisation för socialnämnden, 
  
att återkalla uppdragen för samtliga nuvarande ledamöter och 

ersättare i socialnämnden från och med 2013-09-30, 
  
att utse 13 ledamöter varav en ordförande samt en vice ordförande, 

jämte 13 ersättare för socialnämnden från och med 2013-09-30, 
  
att i enlighet med ovanstående beslut revidera antal ledamöter i 8 § 

i socialnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 
2008-05-26 § 359, 

  
att ovanstående beslutspunkter förklaras omedelbart justerade. 

Bakgrund 
Vid socialnämndens möte den 28 augusti 2013 föreslog nämndens ledamot 
SigBritt Ericsson (M) att uppdragen för nämndens ledamöter skulle åter-
kallas och att en ny organisation för nämnden med en utökning med två 
ledamöter skulle fastställas. Detta för att kompetensen och det demo-
kratiska inflytandet och insynen i socialnämnden behöver breddas, enligt 
SigBritt Ericsson. Nämnden beslutade enligt nedan beskrivna besluts-
punkter med röstsiffrorna nio för och två emot förslaget. Else Ammor (M) 
och Anders Enqvist inkom med en skriftlig reservation.  
 
Socialnämnden beslutade 2013-08-28 att  

1. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa en ny organisation för socialnämnden.  

2. återkalla uppdragen för samtliga nuvarande ledamöter och 
ersättare i socialnämnden från och med 2013-09-30  

3. utse 13 ledamöter varav en ordförande samt en vice ordförande, 
jämte 13 ersättare för socialnämnden från och med 2013-09-30  

4. i enlighet med ovanstående beslut revidera antalet ledamöter i 8 § i 
socialnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2008-
05-26 § 359  

5. ovanstående beslutspunkter förklaras omedelbart justerade  
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Överläggning 
Sverker Ottosson (MP) yrkar att ärendet återremitteras i första hand, 
och att ärendet avslås i andra hand. Han lämnar nedanstående 
motivering till återremissyrkandet. 
 
”Vi är mycket tveksamma till att en omorganisation av socialnämnden 
är det som nämnden behöver idag för att snabbare ta sig ur sin eko-
nomiska situation. Andra, mindre drastiska alternativ finns för att ge de 
effekter tjänstgörande ersättare Sigbritt Ericson (M) efterlyser och de 
borde ha belysts först. Det finns även ansvarsfrågor och andra juridiska 
aspekter som först borde ha utretts och redovisats. Vi anser därför att en 
grundlig konsekvensanalys måste göras innan beslut kan fattas i 
ärendet. ” 
 
Ordföranden yrkar bifall till det liggande förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. Därefter frågan han 
om ärendet ska återemitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det liggande 
förslaget och finner att så är fallet. 

Jäv 
Lena Österlund (S) och Malin Larsson (S), samt ej tjänstgörande 
ersättaren Annicka Burman (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet 
under ärendets behandling. Lena Österlund (S) och Malin Larsson (S) 
ersätts av Tommy Eriksson (S) och Anders Hedenius (S). 

Reservation 
Sverker Ottosson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-09 
• Socialnämndens protokoll, 2013-08-28, § 117 
• Reservation 2013-08-28 
• Reservation (MP) inlämnad vid sammanträdet, 2013-09-16 
 
– – – – 
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KS-2013-00434 
 

§ 260 Remissvar – Riktlinjer för hantering av 
styrdokument i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2013-07-22 som 

svar på remissen angående ”Riktlinjer för hantering av styr-
dokument i Sundsvalls kommun”. 

Bakgrund 
En arbetsgrupp inom koncernstaben har utifrån ett fullmäktigebeslut 
arbetat fram ett förslag på riktlinjer för hantering av styrdokument i 
Sundsvalls kommun. Förslaget har skickats ut på remiss till samtliga 
nämnder. Detta ärende är ett förslag till kommunstyrelsens remissvar. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-09-03, § 65 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-07-22 
• Remiss – Riktlinjer för hantering av styrdokument, 2013-05-08 
• Förslag till riktlinjer för hantering av styrdokument i Sundsvalls 

kommun, 2013-05-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00451 
 

§ 261 Yttrande över laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens beslut 2013-04-15 § 152, 
”Begäran om tillstyrkan avseende lokali-
sering av vindkraft vid Nylandsbergen, 
Sundsvalls kommun” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand i mål nr 1411-13 

enligt koncernstabens förslag 2013-07-08. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i april 2013 tillstyrkt etablering av en vindkrafts-
anläggning vid Nylandsbergen. Det beslutet har blivit överklagat. 
Förvaltningsrätten kommer att pröva kommunstyrelsens beslut i ett mål 
om så kallad laglighetsprövning. Kommunstyrelsen ska nu lämna ett 
yttrande till förvaltningsrätten om kommunens syn på överklagandena. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-07-09 
• Förslag till yttrande, 2013-07-08 - Förvaltningsrätten i Härnösand 
• Bilagor till förslag yttrande 
• Föreläggande 2013-05-27 från Förvaltningsrätten i Härnösand 
 
– – – – 
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KS-2013-00430 
 

§ 262 Yttrande över laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 
121, ” Kommunfullmäktiges arbetsordning” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande i Förvaltningsrätten i Härnösands mål nr 1600-13 

enligt koncernstabens förslag 2013-07-20. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har fastställt en ny arbetsordning i april 2013. Det 
beslutet har blivit överklagat. Förvaltningsrätten kommer att pröva full-
mäktiges beslut i ett mål om så kallad laglighetsprövning. Kommunstyrel-
sen ska nu lämna ett yttrande till förvaltningsrätten om kommunens syn på 
målet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-07-22 
• Förslag till yttrande, 2013-07-20 – Förvaltningsrätten i Härnösand 
• Bilaga om arbetsordning för kommunfullmäktige 
• Föreläggande 2013-05-22 från Förvaltningsrätten i Härnösand 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-09-16 47 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00656 
 

§ 263 Val av ny representant till arbetsgruppen för 
översyn av Sundsvalls kommuns alkohol-
politiska riktlinjer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte välja någon representant till arbetsgruppen för översyn av 

Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska riktlinjer vid dagens 
sammanträde. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-11 § 1042 utse en tvärpolitisk 
arbetsgrupp för översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska rikt-
linjer. 
 
Claes Stockhaus (V) har avsagt sig uppdraget som representant i 
arbetsgruppen, vilket innebär att ny representant måste utses av 
kommunstyrelsen. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte väljer någon ny 
representant vid dagens sammanträde, eftersom översynen av de 
alkoholpolitiska riktlinjerna har genomförts och kommunfullmäktige 
har beslutat om de nya riktlinjerna. Därmed råder oklarheter kring 
gruppens fortsatta arbetsuppgifter.  
 
– – – – 
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KS-2013-00657 
 

§ 264 Val av ledamot och ersättare (V) i kommun-
styrelsens finans- och näringslivsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse nuvarande ersättare Kim G Ottosson (V) till ny ledamot i 

kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott efter Claes 
Stockhaus (V), samt 

  
att utse Annicka Burman (V) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

finans- och näringslivsutskott efter Kim Ottosson (V). 

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

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar att Kim G Ottosson väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott och att Annicka 
Burman (V) utses till ersättare i samma utskott.  
 
– – – – 
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KS-2013-00658 
 

§ 265 Val av ersättare (V) i kommunstyrelsens 
infrastruktur- och serviceutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Hans Zetterkvist (V) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

infrastruktur- och serviceutskott efter Claes Stockhaus (V). 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde, 2010-12-06, § 37 valdes Claes 
Stockhaus (V) till ersättare i kommunstyrelsens infrastruktur- och 
serviceutskott. 
 
Avsägelse har inkommit från Claes Stockhaus (V), vilket innebär att 
hans uppdrag som ersättare blir vakant i kommunstyrelsens infrastruk-
tur- och serviceutskott. Ny ersättare ska utses av kommunstyrelsen. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar att Hans Zetterkvist utses till ny ersättare i 
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott efter Claes 
Stockhaus (V). 
 
– – – – 
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KS-2013-00659 
 

§ 266 Val av ledamot och ersättare (V) i kommun-
styrelsens plan- och utvecklingsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Hans Zetterkvist (V) till ny ledamot i kommunstyrelsens 

plan- och utvecklingsutskott efter Kim G Ottosson (V). 
  
att utse Kim G Ottosson (V) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

plan- och utvecklingsutskott efter Annicka Burman (V). 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde, 2010-11-15, § 2 valdes Kim G 
Ottosson (V) till ledamot i kommunstyrelsens plan- och utvecklings-
utskott. 
 
Avsägelse har inkommit från Kim G Ottosson (V), vilket innebär att 
hennes uppdrag som ledamot blir vakant i kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott. Ny ledamot ska utses av kommunstyrelsen. 
 
Avsägelse har inkommit från Annicka Burman (V), vilket innebär att 
hennes uppdrag som ersättare blir vakant i kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott. Ny ersättare ska utses av kommunstyrelsen. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar att Hans Zetterkvist (V) utses till ny ledamot 
i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott, samt att Kim G 
Ottosson (V) utses till ersättare i kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott. 
 
– – – – 
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§ 267 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande 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. 
 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 25 juni 2013, §§ 101-107 
och 110 

o Finans- och näringslivsutskottet den 20 augusti 2013, § 111 
o Finans- och näringslivsutskottet den 3 september 2013, §§ 112-

113, 115, 117, 119 och 123 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 25 juni 2013, §§ 58-60 och 

62 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 3 september 2013, § 66 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 18 juni 2013, §§ 54-59 

och 61-63 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 27 augusti 2013, §§ 64-

65, 70 och 72-74 
 

• Beslut fattade av kommundirektören om: 
o Personalärenden – avtalspensioner (KS-2012-00013) 
o Medfinansiering till projekt Kustvägen, etapp 3, beslut  

2013-05-20 (KS-2013-00392) 
 

• Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande om: 
o Val av ägarombud till Midlanda Fastigheter AB och Midlanda 

Flygplats AB (KS-2012-00513) 
o Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens stiftelser för 

meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och 
ungdom 2013 (KS-2013-00386) 
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• Delegationsbeslut nr 3-6 angående ändring och komplettering av 
attestanter för 2013 (KS-2013-00014) 
 

• Beslut den 11 juni 2013 om att bevilja föreningen Holmbygdens 
utveckling ansökan om byapeng med hänvisning till 
landsbygdsprogrammet (KS-2013-00347) 
 

• Tilldelningsbeslut fattade av service och teknik (upphandling) den 
28 maj 2013: 
o 2012-11-27 – Låssystem och nycklar, UH-2012-73  

(KS-2012-00916) 
o 2012-01-07 – Personaltidning, UH-2012-215 (KS-2012-00969) 
o 2013-03-28 – Trä- och Metallslöjdsmaterial, A 12-059 F  

(KS-2013-00279) 
o 2013-04-15 – FID-system Midlanda flygplats, UH-2013-74  

(KS-2013-00334) 
o 2013-04-25 – Företagshälsovårds resurser, UH-2012-146  

(KS-2013-00367) 
o 2013-05-07 – Textilslöjdsmaterial, UPP13-002-058  

(KS-2013-00408) 
o 2013-05-28 – Köksutrustning, dnr ref.nr 2013/04 (KS-2013-00444) 
o 2013-05-29 – Måleriarbeten, UH-2012-142 (KS-2013-00450) 
o 2013-06-26 – Högtrycksspolning & sugning, UH-2013-49  

(KS-2013-00508) 
o 2013-07-15 – Biotopåterställning, UH-2013-217 (KS-2013-00545) 
 

• Service och tekniks beslut 2013-05-28 om försäljning av före detta 
Nylands skola, Njurunda-Nyland 13:1 (KS-2013-00448 

 
• Service och tekniks beslut 2013-08-15 om ”Skottsundsbackens 

särskilda boende, förstudie och projektering av energieffektivi-
seringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter” (KS-2013-00601) 
 

• Service och tekniks beslut 2013-08-15 om ”Kommunhuset, för-
studie och projektering av energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter” (KS-2013-00602) 
 

• Service och tekniks beslut 2013-07-29: Ansökan om tillstånd till 
allmän kameraövervakning hos Norrlands Travsällskap på Trav-
banevägen 5 i Sundsvall (KS-2013-00540) 
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KS-2013-00009 

§ 268 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Styrelseprotokoll: 

o MittSverige Vatten AB, 2013-05-28, §§ 12-21 med bilagorna ”Arbets-
ordning” och ”Vd-instruktion” 

o ServaNet AB, 2013-04-16, §§ 1-14 
o Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU AB),  

2013-05-16, §§ 1-14 
o Sundsvall Vatten AB, 2013-05-28, §§ 13-27 med bilagorna ”Arbets-

ordning” och ”Vd-instruktion” 
 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll den 19 juni 2013 § 100 om 

”Förändring av Sundsvalls kommuns väghållningsområde – 
Yttrande” (KS-2013-00510) 

 
• E-post om tillgänglighet i Sundsvalls kommun (KS-2013-00530) 
 
• 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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