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Tid Kl. 14.00–16.40 
Ajourneringar Kl. 14.50–15.05, 15.10–15.15 och 15.20–15.25 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal, kommunhuset  
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Jörgen Berglund (M), ordf. X   
Lars Persson (FP), v ordf. X, ej § 325 pga. jäv Elin Nilsson 325 
Erland Solander (M) X   
Habib Effati (M) X, ej § 331 pga. jäv Elin Nilsson 331 
Annelie Luthman (FP) - Else Ammor (M) 321-360 
Sverker Ottosson (MP) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Brynielsson (KD) X 321-324, 326-342 Bertil Hörnqvist 325, 342-360 
Peder Björk (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Lena Österlund (S) X, ej § 331 pga. jäv Anders Hedenius 331 
Leif Nilsson (S) X, ej § 331 pga. jäv Jan-Olov Lampinen 331 
Åsa Ulander (S) - Tommy Eriksson 321-360 
Malin Larsson (S) X   
Kim G Ottosson (V) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Sven Bredberg (M) -   
Else Ammor (M) X 321-360  
Elin Nilsson (M) X 325, 331  
Stefan Falk (FP) -   
MariAnne Andersson (MP) X   
Mathias Rex (MP) -   
Kjell Bergkvist (C) X   
Bertil Hörnqvist (KD) X 325, 342-360  
Tommy Eriksson (S) X 321-360  
Anders Hedenius (S) X 331  
Jan-Olov Lampinen (S) X 331  
Arianne Sundman (S) -   
Sabina Tjärnberg (S) X   
Annicka Burman (V) X   
Hans Zetterkvist (V) X   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande   Närvarande paragraf 
Stefan Söderlund kommundirektör 321-360 
Jonas Borg ekonomidirektör 321-360 
Christel Öhgren kommunsekreterare 321-360 
Ida Sundberg kommunsekreterare 321-360 
Eva-Marie Tyberg ekoekonomistrateg 321-322 
Mats Johan Adner socialnämndens ordförande 323 
Torbjörn Stark socialdirektör 323 
Agneta Lindemo Larsson vd Åkroken Science Park AB 324 
Peter Ekdahl verksamhetsledare Åkroken Science Park AB 324 
Micael Löfqvist vd MittSverige Vatten AB 325 
Ewa Thorén administrativ chef MittSverige Vatten AB 325 
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Protokollet omfattar §§ 321–360 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lena Österlund  Malin Larsson 
Justerare §§ 321-330, 332- 360 Justerare § 331 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-12-02 2013-12-03 2013-12-04 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-12-30 2013-12-04 – 2013-12-25 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Lena Österlund med Malin Larsson som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 
 
Det noteras att ärende 3-5 behandlas efter ärende 21. 
 
– – – – 
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KS-2013-00005 
 

§ 321 Aktuellt från koncernstaben 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges kommundirektören 
möjlighet att informera styrelsen om aktuella frågor. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande 
punkter: 
 
• Personalfrågor på koncernstaben 
• Julklappar till personalen 
• Ny chef på överförmyndarkontoret, Cecilia Aspholm börjar 2 

december 2013 
 
– – – – 
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KS-2013-00886 
 

§ 322 Kvalitetssäkra samverkan med Mittuniversi-
tetet, ett uppdrag under övriga direktiv i 
kommunstyrelsens mål och resursplan 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Koncernstaben inledde under 2012 en dialog med Mittuniversitetet för 
att uppfylla mål som kopplar till Mittuniversitetet och strategin 
RIKARE. Dialogen har resulterat i förslag till samverkansmodell för 
fortsatt strategiskt samarbete samt förslag till modellprojekt för att 
stärka Sundsvalls kommuns och Mittuniversitetets attraktivitet.  
 
Vid dagens sammanträde presenteras resultat av dialogen samt förslag 
till plan för fortsatt arbete framåt. 
 
– – – – 
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KS-2013-00021 
 

§ 323 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 kommunstyrel-
sen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation 
och eventuella åtgärder som vidtagits. 
 
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde 
den 29 oktober 2013 till att redovisningen från socialnämndens ordför-
ande enbart ska ske vid varje sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
– – – – 
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KS-2013-00829 
 

§ 324 Medfinansiering av Science Park, ett etable-
ringsprojekt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under perioden 2014-2016 anslå 1 miljon kronor per år till Åkroken 

Science Park AB för ett etableringsprojekt av en öppen regional 
science park i Sundsvall, samt 

  
att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknads-

föring och turism. 

Bakgrund 
Åkroken Science Park AB ansöker om medfinansiering till ett etable-
ringsprojekt av en regional science parkmiljö i nya lokaler vid Grön-
borg. Syftet är att utveckla miljö och tjänsteinnehåll för förnyelse och 
innovation inom näringsliv och offentlig sektor genom att skapa en 
öppen och kreativ miljö för större kunskapsintensiva innovations- och 
utvecklingsprojekt i regionen. 

Jäv 
Lars Persson (FP) anmäler jäv och ersätts av Elin Nilsson (M) under 
paragrafen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 164 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-30 
• Sammanfattande projektbeskrivning, 2013-10-28 
• Budget för projektet 
 
– – – – 
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KS-2013-00706 
 

§ 325 Information om utökade kostnader för ut-
byggnad av VA-nätet på Alnö och i Njurunda 
(VA-projekt 2015) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppmana Sundsvall Vatten AB att även fortsättningsvis styra 

projektet för att så långt som möjligt genomföra detta till en 
lägre slutkostnad än vad som nu beräknats, 

  
att information om en eventuell ytterligare fördyring av projektets 

slutkostnadsprognos omedelbart ska lämnas till kommunfull-
mäktige om fördyringen är mer än 10 % av nuvarande prognos. 
 
Informationen ska innehålla en redogörelse av 
 

• orsakerna till fördyringen, 
• de hittills uppkomna faktiska kostnaderna, 
• de poster som beräknas orsaka fördyringen, 
• åtgärder som har och ska vidtas för att hålla kostnaderna 

nere 
 

att projektets slutredovisning även ska innehålla en utvärdering av 
 

• förberedelserna innan projektstarten, 
• valet av samarbetsmodell mellan Sundsvall Vatten AB 

och entreprenören, 
• redovisning av hanteringen av projektets kostnader, 
• åtgärder som vidtagits under projekttiden för att hålla 

nere kostnaderna, samt 
 

att slutredovisningen med utvärderingen lämnas till kommunfull-
mäktige snarast efter projektet avslutats. 
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Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB har konstaterat att kostnaden för att ansluta fastig-
heter i Lubban/Galtström och på Alnö till det kommunala systemet för 
vatten och avlopp har blivit dyrare, sedan den senaste informationen 
om fördyring av projektet lämnades till kommunstyrelsen. Ärendet är 
en information till kommunfullmäktige om denna fördyring. 

Överläggning och beslutsgång 
Else Ammor (M) menar att slutkostnadsprognosen är en förändring på 
11,9 % och inte 9 % som det står i underlaget, därför yrkar hon att det 
ska vara skälet till varför ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. 
Hon önskar också att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Lars Persson (FP) yrkar, med instämmande av Lena Österlund (S), 
bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut. 
 
Else Ammor (M) tar tillbaka sitt tidigare yrkande, men önskar få 
noterat att slutkostnadsprognosen är 11,9 %. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han Else Ammors 
(M) protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Else Ammors (M): 
 
”Av protokoll framgår att VA-projektets styrgrupp vid möte 26 februari 
2013 inte kunde godkänna slutkostnadsprognos 3 (SKP3). Vid SVAB:s 
styrelsemöte den 26 mars 2013 kom ärendet ”Beslut om begäran om 
justering av slutkostnad VA-projekt 2015” upp med 
slutkostnadsprognos på 450-460 Mkr. Ärendet bordlades då till nästa 
ordinarie styrelsemöte den 28 maj 2013. Stadsbacken AB tog därefter 
inte upp ärendet förrän 12 september 2013. Mot bakgrund av att detta 
är den tredje större uppjusteringen av slutkostnaden för projektet borde 
detta ha kommunicerats med kommunstyrelsen betydligt snabbare än 
med åtta månaders tidsutdräkt. Jag noterar även att styrelseprotokollen 
från SVAB inte anmälts för kännedom till kommunstyrelsen under VA-
projektets genomförande.” 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 163 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23 
• Sundsvall Vatten AB:s prognoshistorik VA-projekt Alnö 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-09-12, § 91 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-09-02 
• Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2013-05-28, § 24 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2013-06-04 
 
– – – – 
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KS-2013-00762 
 

§ 326 Kvittering av nämndernas mål och resurs-
planer 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att snarast inkomma med 

beslutade indikatorer för mål och resursplan för 2014 samt en 
förklaring till varför de inte följt den beslutade ordningen, 

  
att övriga nämnders mål och resursplaner för 2014 svarar mot mål 

och resursplan 2014 med plan för 2015-2016, samt 
  
att uppmana stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden att snarast 

återkomma med beslutade anslagsnivåer per verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att gemensamt med stadsbyggnads-

nämnden respektive socialnämnden utreda förutsättningarna för 
en korrekt budgetering av respektive nämnds verksamhet, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att återrapportera ovan nämnda upp-

drag senast i april 2014, 
  
att bifalla socialnämndens begäran att flytta investeringsbudgeten 

för 2014 på 1 mnkr för parboendegaranti till kommunstyrelsen, 
  
att bifalla socialnämndens begäran att flytta MRP-uppdrag 7 VoO, 

2013 ”Möjlighet att välja matleverantör” från kommunstyrelsen 
till socialnämnden, 

  
att bifalla socialnämndens begäran om att redan gjord ramreduce-

ring med 7,5 mnkr avseende personlig assistans i Ekonomiska 
ramar för MRP 2014 återställs, 

  
att tillskjuta 13,6 mnkr till barn- och utbildningsnämnden under 

förutsättning av att regeringens budgetproposition godkänns av 
riksdagen, 
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att tillskjuta 3,2 mnkr till socialnämnden under förutsättning av att 

regeringens budgetproposition godkänns av riksdagen,  
  
att finansiera tillskotten till barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden med ökade generella statsbidrag, samt 
  
att tillskottet på 7,5 mnkr till socialnämnden finansieras genom en 

sänkning av resultatet för 2014. 

Bakgrund 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i plan-
eringen inför 2014 för att säkerställa att nämnderna har gjort en fullgod 
nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 2014-2016. 
 
Koncernstaben har gjort en granskning av samtliga nämnders mål och 
resursplaner. Årets granskning har varit något enklare än tidigare år 
eftersom kommunfullmäktiges mål och resursplan för 2014-2016 
endast är en teknisk uppräkning av fjolårets mål och resursplan. Vissa 
av tidigare års synpunkter har beaktats men flera brister kvarstår. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag från 
finans- och näringslivsutskottets sammanträde, vilket innebär att 
Socialdemokraterna inte deltar i beslutet av att-sats 2. 
 
Kim G Ottosson (V) bifaller Peder Björks (S) yrkande. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden gör ett tillägg till Lars Perssons (FP) yrkande med 
följande att-sats: 
 
att tillskottet på 7,5 mnkr till socialnämnden finansieras genom en 
sänkning av resultatet för 2014 
 
Ordföranden konstaterarar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag med tillägg av ordförandens förslag till att-sats 
och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons (V) förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Lars Perssons (FP) förslag om bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut med tillägg av ordförandens förslag till att-sats. 
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Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Tommy Eriksson (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
deltar inte i beslutet av att-sats 2. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Tommy Eriksson (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 153 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-11 
• Koncernstabens slutrapport, 2013-11-07, ”Kvittering av nämnder-

nas mål och resursplaner 2014” 
 
– – – – 
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KS-2013-00777 
 

§ 327 Utvärdering av intern kontroll 2013 för 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärderingen av intern kontroll 2013 för kommun-

styrelsen, med avseende på uppsiktsplikten, 
  
att punkten ”MRP – Kollektivtrafiken” slutredovisas under våren 

2014 för kommunstyrelsen, samt 
  
att överlämna utvärderingen till kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fast-
ställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna 
kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvars-
område. 
 
Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje nämnd i 
samband med uppföljningen av den interna kontrollen även göra en 
utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll inom sitt 
område. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 155 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23, med följande bilagor: 

1, ”Rapportering av intern kontroll 2013”, 2013-10-19 
2, ”Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2013, avseende 
uppsiktsplikten” 
3, ”Kapitalförstöring av anläggningstillgångar” 
4, ”Riskanalys kopplad till budget och verksamhetsplaner” 
5, ”MRP - kollektivtrafik” 
6, ”Process för riskhantering” 
7, ”Beredningsprocessen” 
Underbilagor till Beredningsprocessen: 

− 7-1 ”Metodbeskrivning och metoddiskussion” 
− 7-2 ”Redovisning av granskade ärenden gällande rutiner för 

ekonomisk och juridisk beredning” 
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− 7-3 ”Redovisning av granskade kallelser till utskott, 
gällande förekomsten av separata utskick av besluts-
underlag”. 

 
– – – – 
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KS-2013-00686 
 

§ 328 Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrel-
sens uppsiktsansvar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till intern kontrollplan 2014 för kommun-

styrelsens uppsiktsansvar. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att 
nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning 
av den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 156 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-16, med följande bilagor: 

1. Finans- och näringslivsutskottets riskbedömning, 2013-10-15 
2. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2014 avseende uppsikts-
plikten 

 
– – – – 
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KS-2013-00776 
 

§ 329 Utvärdering av intern kontroll 2013 för 
kommunstyrelsen, avseende koncernstabens 
verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 

kontroll 2013 för kommunstyrelsen, med avseende på 
koncernstabens verksamhet, 

 
att punkterna ”Momslagen” och ”Betala fakturor i tid” slås ihop 

och överförs till 2014 års intern kontrollplan avseende 
koncernstaben, 

 
att punkten ”Inventarieförteckning” överförs till 2014 års intern 

kontrollplan avseende koncernstaben, samt 
 
att överlämna utvärderingen till kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fast-
ställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna 
kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvars-
område. 
 
Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje nämnd i 
samband med uppföljningen av den interna kontrollen även göra en 
utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll inom sitt 
område. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 113 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-18, samt 

Bilaga 1 – rapportering av intern kontroll, 2013-10-22 
Bilaga 2 – intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 
koncernstaben, rev. 2012-11-22 
Bilaga 3 – självdeklaration 2013, 2013-10-16 
Bilaga 4 – kontrollrapport – momslagen 
Bilaga 5 – kontrollrapport – betala fakturor i tid 
Bilaga 6 – kontrollrapport – inventarieförteckning 

 
– – – – 
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KS-2013-00685 
 

§ 330 Internlån – byte av konstgräsmatta på Norr-
porten Arena 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om 7 mnkr från 2014 års internlåneram för byte av 

konstgräsmatta på Norrporten Arena samt återanvändning av 
gamla konstgräsmattan på annan sportanläggning, samt 

  
att attesträtt ges för de beviljade medlen till projektledare Josef 

Andersson vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja ansökan om internlån kan service och teknik byta 
konstgräs på Norrporten Arena enligt kultur- och fritidsförvaltningens 
beställning. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 118 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-21 
 
– – – – 
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KS-2013-00791 
 

§ 331 Internlån – tillbyggnad på Matfors brand-
station 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om 4,5 mnkr från 2014 års internlåneram för utbyggnad 

av Matfors brandstation, samt 
  
att attesträtt för de beviljade medlen ges till projektledare Malin 

Holmkvist vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja ansökan om internlån kan service och teknik utföra 
en tillbyggnad av Matfors brandstation med ett garage och omkläd-
ningsutrymme som Räddningstjänsten beställt. 

Jäv 
Habib Effati (M), Lena Österlund (S) och Leif Nilsson (S) anmäler jäv. 
De ersätts under paragrafen av Elin Nilsson (M), Anders Hedenius (S) 
respektive Jan-Olov Lampinen (S). 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 119 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-21 
 
– – – – 
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KS-2013-00773 
 

§ 332 Utökad ram för socialnämnden för över-
tagande av hemsjukvård 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa 60 740 tkr för helåret 2014 till socialnämnden för över-

tagande av hemsjukvård, 
  
att belopp för tidsperiod mellan skatteväxlingsdatum och kommu-

nens faktiska övertagande regleras, samt 
  
att anslaget finansieras genom ökade skatteintäkter genom skatte-

växling och förändrade statsbidrag i utjämningssystemen med 
anledning av förestående skatteväxling. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18 om en tekniskt omräknad 
mål- och resursplan för 2014 med plan för 2015-2016. I ärendet be-
slutades även om skattesatsen för 2014. Den nya skattesatsen innefattar 
en skatteväxling med landstinget för att kommunen ska ta över ansvaret 
för hemsjukvården från och med den 3 februari 2014. Skatteväxlingen 
görs på helårsbasis och en återbetalning för belopp motsvarande 33 
dagar ska göras till landstinget. 
 
I ärendet avsåg koncernstaben att återkomma till kommunfullmäktige i 
ett särskilt ärende där effekterna av skatteväxlingen beskrivs och även 
med ett förslag till ett tilläggsanslag till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 157 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00748 
 

§ 333 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för år 2014 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 

Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara 
Johansson, Cecilia Tunell, Ingrid Engström, Bernadette 
Charasse, Josefin Karlsson och Birgitta Blom Anderson för 
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till 
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens 
bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona att: 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

  
att för år 2014 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 

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

  
att för år 2014 bemyndiga Ingela Berglund, Anneli Forsberg, 

Gunbritt Walther och Sara Tenggren att två i förening verkställa 
utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten 
avser utbetalningar inom socialtjänsten, samt 

  
att från och med 2014-01-01 återkalla den fullmakt som kommun-

styrelsen beslutade om 2013-01-14 § 13. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2013-01-14 beslut om fullmakt för kommu-
nens bankkonton samt bank- och plusgiron för år 2013. Fullmakten 
uppdateras en gång per år och vid behov. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 158 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-29 
 
– – – – 
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KS-2013-00820 
 

§ 334 Förvärv av fastigheten Sundsvall 
Laboratoriet 6 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Laboratoriet 6 av Konsum Nord 

Ekonomisk Förening för en köpeskilling om 6 800 000 kronor, 
  
att utgiften för förvärvet finansieras genom inkomster från för-

säljning av tomter i kommande exploateringskalkyl för området. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Laboratoriet 6 av Konsum Nord ekonomisk förening för en 
köpeskilling om 6 800 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 159 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-10-23, § 136 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-09-18 
• Karta över fastigheten 
• Förslag till köpeavtal mellan Sundsvalls kommun och Konsum 

Nord Ekonomisk förening 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

 25 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00821 
 

§ 335 Exploateringsavtal del av Inre hamnen, om-
råde väster om Fryshuset 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan exploatören 

Fastighets AB Norrporten och Sundsvalls kommun, enligt 
förslag reviderat 2013-10-07, 

  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal, 
  
att till stadsbyggnadsnämnden delegera rätt att sluta köpeavtal och 

köpebrev för mark i enlighet med exploateringsavtalet, samt 
  
att till stadsbyggnadsnämnden delegera rätt att sluta avtal om ut-

förande av avhjälpandeåtgärder med anledning av förorenad 
mark i enlighet med exploateringsavtalet. 

Bakgrund 
Ett förslag till exploateringsavtal för utbyggnad av ett område beläget 
väster om fastigheten Fryshuset 2 i Inre hamnen har upprättats. De 
huvudsakliga åtagandena för kommunen i avtalet är dels att avhjälpa 
eventuella markföroreningar i området, så att det blir lämpligt för 
bebyggelse av kontor, och dels att flytta en vattenbrandpost, inklusive 
tillhörande ledningar. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 83 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31, med bilagorna 1–3: 

Bilaga 1 – stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-10-23,  
§ 135 
Bilaga 2 – stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-10-15 
Bilaga 3 – förslag till exploateringsavtal, reviderad 2013-10-07 

 
– – – – 
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KS-2013-00845 
 

§ 336 Finansiering av utökade kostnader för 
ombyggnadsprojekt i kvarteret Kassören, 
teaterkvarteren 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att kultur- och fritidsnämndens utökade kostnader till 

följd av teaterprojektet hanteras genom motsvarande höjning av 
nämndens ekonomiska ram, 

  
att finansiering av tillkommande driftskostnader samt utökade 

kostnader för kultur- och fritidsnämnden hanteras i partiernas 
förslag till mål- och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-
2018, 

  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att nå överenskommelse 

med Scenkonstbolagets andra ägare, Landstinget, om hur ökade 
hyreskostnader med anledning av detta beslut ska fördelas 
mellan parterna, samt 

  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med 

Landstinget nå överenskommelse om i vilken omfattning Scen-
konstbolaget själv ska teckna hyresavtal med hyresvärdarna. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 avsattes 150 
mnkr i tre år för Sundsvalls utveckling. I den beslutade investerings-
budgeten har 35 mnkr avsatts från 2014 års anslag för åtgärder i teater-
kvarteren. Övriga 25 mnkr hänvisas till arbetsmiljöåtgärder och finansi-
eras från 2013 och 2015 års investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter. 
 
Kultur- och fritidsnämndens kostnad för kapitalet är således finansierat 
genom att kapitalkostnad för investeringsmedel i MRP-uppdrag komp-
enseras fullt. För resterande 25 mnkr ges full kompensation då den 
delen av investeringen kan härledas till arbetsmiljöåtgärder. Avrop av 
investeringsmedel hanteras i ett eget beslutsärende (KS-2013-00688) 
till infrastruktur- och serviceutskottet. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 160 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-01 
 
– – – – 
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KS-2013-00669 
 

§ 337 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland 
AB 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2014, 
  
att anvisa 360 tkr till kultur- och fritidsnämnden för ökat driftbidrag 

2014 till Scenkonst Västernorrland AB, 
  
att finansieringen av anslaget hänskjuts till kompletteringsbudget 

2014, samt 
  
att eventuell uppräkning för 2015 får beaktas i arbetet med mål och 

resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun äger tillsammans med Landstinget Västernorrland 
Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 % 
respektive 60 % för kommunen och landstinget. Ägardirektivet god-
känns årsvis. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 161 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-25 
• Förslag till ägardirektiv, 2013-06-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00739 
 

§ 338 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED 1, 
2013 – Ledning med hållbarhet i fokus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED 1, 2013 – 

Ledning med hållbarhet i fokus, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i sin Mål och resursplan för 2013-2014 med 
plan för 2015-2016 (MRP) kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla 
arbetet med en väl fungerande och effektiv ledningsorganisation – 
ledning med hållbarhet i fokus. Det pågår ett arbete med utveckling av 
styr- och ledningsmodellen liksom implementering av den hållbara 
tillväxtstrategin RIKARE. Därför kan uppdraget slutredovisas. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 165 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-16 
 
– – – – 
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KS-2011-00697 
 

§ 339 Slutredovisning av MRP-uppdrag LED/VHT 4, 
2011 – Initiativ från personal 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av Initiativ från personal, MRP-

uppdrag LED/VHT 4, 2011, samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla 
formerna för hur rationaliserings- och effektiviseringsförslag från 
kommunens medarbetare kan tillvaratas. Koncernstaben bedömer att de 
plattformar för förbättringsarbete som redan finns i kommunen, såsom 
Lean, regelbundna utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar, möten 
mellan chefer och medarbetare i det dagliga arbetet och så vidare, upp-
fyller uppdragets intentioner. Koncernstaben bedömer också att den 
beslutskedja för förslag som efterfrågas i uppdraget skulle öka 
kommunstyrelsens arbetsbörda samt förbigå en eller flera nivåer i den 
ordinarie linjeorganisationen. Koncernstaben föreslår därför att upp-
draget ska förklaras avslutat. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 122 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-04 
 
– – – – 
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KS-2013-00867 
 

§ 340 Avsättning av medel till Sundsvalls Natur-
skyddsfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta 424 000 kronor till Sundsvalls naturskyddsfond, samt 
  
att anslaget till naturskyddsfonden finansieras via kommunstyrel-

sens anslag för oförutsedda behov. 

Bakgrund 
Sundsvalls Naturskyddsfond har funnits sedan 1995, och förvaltas av 
Sundsvalls kommun. Fondens kapital har under åren använts till olika 
positiva insatser, och är nu kraftigt decimerad. Förslaget innebär att 
fonden återställs till samma ekonomiska status som vid dess början. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 168 
• Skriftligt yrkande från Jörgen Berglund (M) 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

 32 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00894 
 

§ 341 Avtalspensioner inom socialtjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillskjuta 10 mnkr till socialnämnen för avtalspensioner under 

2013, 
  
att finansiera tillskottet till socialnämnden med en sänkning av årets 

budgeterade resultat, 
  
att erbjudandet i första hand går till medarbetare med hälsoproblem, 

samt 
  
att erbjudandet följer Sundsvalls kommuns sedan 2009-11-09 

gällande riktlinjer för hel särskild avtalspension, men undantag 
får göras vad gäller kravet att tjänsten inte behöver återbesättas.  

Bakgrund 
Med anledning av att AFA-försäkring beslutat om en återbetalning av 
premier från AGF-KL försäkringen föreslås att socialnämnden får 
använda 10 mnkr av dessa återbetalda premier till avtalspensioner.  
 
Erbjudandet ska då riktas till medarbetare som har hög sjukfrånvaro på 
grund av en hälsoproblematik, för att ge dessa medarbetare en möjlig-
het till ett bra avslut på sitt arbetsliv inom Sundsvalls kommun. Förut-
sättningen för ett erbjudande är att den som erbjuds hel särskild avtals-
pension uppfyller Sundsvalls Kommuns sedan 2009-11-09 gällande 
riktlinjer för hel särskild avtalspension förutom kravet att tjänsten inte 
ska återbesättas. 

Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut med ett tillägg i att-sats 3 så den får följande lydelse: 
 
att erbjudandet i första hand går till medarbetare med hög 
sjukfrånvaro 
 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering.  
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När sammanträdet återupptas yrkar Peder Björk (S) på följande att-
satser: 
 
att tillskjuta 10 Mkr till socialnämnden för avtalspensioner under 2013, 
 
att erbjudandet går till samtliga medarbetare inom socialnämndens 
verksamhetsområde och att anställda med hälsoproblem prioriteras, 
 
att erbjudandet följer Sundsvalls kommuns sedan 2009-11-09 gällande 
riktlinjer för hel särskild avtalspension, men undantag får göras vad 
gäller kravet att tjänsten inte behöver återbesättas, samt 
 
att finansiera tillskottet till socialnämnden med en sänkning av årets 
budgeterade resultat. 
 
Ordförande ajournerar sammanträdet. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Lars Persson (FP) enligt finans-och 
näringslivsutskottets förslag till beslut, med en omformulering av att-
sats 4 så den får samma lydelse som att-sats 3 i Peder Björks (S) förslag. 
 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När mötet återupptas meddelar ordförande att kommunstyrelsen efter 
överläggningar mellan partierna har enats om följande förslag: 
 
att tillskjuta 10 Mkr till socialnämnden för avtalspensioner under 2013, 
 
att finansiera tillskottet till socialnämnden med en sänkning av årets 
budgeterade resultat, 
 
att erbjudandet i första hand går till medarbetare med hälsoproblem, 
samt 
 
att erbjudandet följer Sundsvalls kommuns sedan 2009-11-09 gällande 
riktlinjer för hel särskild avtalspension, men undantag får göras vad 
gäller kravet att tjänsten inte behöver återbesättas. 
 
Detta blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 169 
• Skriftligt yrkande från Jörgen Berglund (M) 
 
– – – – 
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KS-2013-00858 
 

§ 342 Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 
3:11 – Nyhamn, Skottsund 9:30 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen begär av Länsstyrelsen i Västernorrland att de 

meddelar föreskrifter enligt ordningslagen 3 kap 11§ gällande 
Skottsund 9:30, 

  
att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med förslag på 

finansiering av instängsling av området och därmed förenliga 
kostnader, under förutsättning att föreskrifter meddelas. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun begär att länsstyrelsen ska meddela föreskrifter 
enligt ordningslagen 3 kap 11 § gällande tills vidare, om förbud för 
allmänheten att vistas inom området (inringat med rött enligt bifogad 
karta), då tillfredställande skydd mot olyckor inte kan åstadkommas 
med mindre ingripande åtgärder. Kommunen begär att föreskrifterna 
gäller med omedelbar verkan. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 170 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-11-11, § 318 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-11 
• Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 3:11 samt kartbilaga, 

2013-11-11 
 
– – – – 
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KS-2013-00650 
 

§ 343 Begäran om tillstyrkan från Sundsvalls 
kommun avseende lokalisering av vindkraft, 
Kråktorpet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för etableringsområdena 1-26, 28-29, 35-55 tillstyrka vindkrafts-

etablering, samt 
  
att avstyrka vindkraftetablering i etableringsområdena 30, 33 och 

34. 

Bakgrund 
För lokalisering av stora vindkraftsparker krävs kommunens tillstyrkan 
enligt miljöbalkens 16 kap 4§. Kommunstyrelsen har i Sundsvalls 
kommun delegation från kommunfullmäktige på yttranden i dessa 
ärenden. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har fått en ansökan 
från Svenska Vindbolaget om tillstånd att etablera en vindkraftspark 
vid Kråktorpet och begär nu besked om kommunens ställningstagande. 
Om kommunen tillstyrker så prövar sedan miljöprövningsdelegationen 
anläggningen ur miljösynpunkt. Ansökan handlar om att uppföra och 
driva maximalt 52 vindkraftverk inom angivet område.Prövning av 
ärendet om tillstyrkan sker mot planen Vindkraftens möjligheter, ett 
tillägg till kommunens översiktsplan som antagits av 
kommunfullmäktige. 

Överläggning och beslutsgång 
Sverker Ottosson (MP) önskar få lämna en protokollsanteckning från 
Miljöpartiet. 
 
Peder Björk (S) yrkar avstyrkan för fler områden än i förslaget från plan- 
och utvecklingsutskottet, vilket ger följande lydelser av att-satserna: 
 
att för etableringsområdena 1-26, 35-51 och 53-54 tillstyrka vind-
kraftsetablering, samt 
 
att avstyrka vindkraftetablering i etableringsområdena 28-30, 33-34, 
52 och 55. 
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Lars Persson (FP) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Kim G Ottosson (V) bifaller Peder Björks (V) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag om bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons (V) 
förslag till beslut. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, den 
som röstar för plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut röstar 
JA och den som röstar för Peder Björks (S) och Kim G Ottossons (V) 
förslag till beslut röstar NEJ. Voteringen resulterar i 8 JA-röster och 7 
NEJ-röster, enligt följande: 
 
JA  
Jörgen Berglund (M), Lars Persson (FP), Erland Solander (M), Habib 
Effati (M), Else Ammor (M), Sverker Ottosson (MP), Linnéa Kjellman 
(C) och Bertil Hörnqvist (KD) 
 
NEJ  
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Tommy Eriksson (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut. Vidare 
godkänner han protokollsanteckningen från Miljöpartiet. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Tommy Eriksson (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Miljöpartiet: 
 
”Miljöpartiet anser att länsstyrelsen bör nogsamt ta hänsyn till 
miljönämndens sakkunniga yttrande, i synnerhet vad det gäller 
etableringsområdena 28-30, 33, 34, 36 och 55 och bland dem särskilt 
de områden som angränsar till Natura-2000-området.” 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 81 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-28, med bilagorna 1–10: 

• Bilaga 1 – utdrag ur ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls 
kommun – tematiskt tillägg till Sundsvalls kommuns 
översiktsplan” 

• Bilaga 2 – länsstyrelsens skrivelse - begäran om tillstyrkan 
• Bilaga 3 – kartor: 

a. Terrängkarta 
b. Anläggningsområde 
c. Etableringsområde och stoppzon 

• Bilaga 4 – utdrag ur landskapsanalys 
• Bilaga 5 – utdrag ur kulturhistorisk inventering inför 

projektering 
• Bilaga 6 – utdrag ur länsstyrelsens bevarandeplan för Lovik-

Storflon SE710037 
• Bilaga 7 – utdrag ur svar på kompletteringsbegäran 2011-11-07 
• Bilaga 8 – komplettering ansökan 2013-07-04 
• Bilaga 9 – fotomontage bilder vindkraftverk 
• Bilaga 10 – karta över område i översiktsplan och 

anläggningsområde 
 
– – – – 
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KS-2013-00714 
 

§ 344 Sundsvalls kommuns medverkan i Region 
Gävleborgs delprojekt inom Den Attraktiva 
Regionen (DAR) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för projektet Den Attraktiva Regionen (DAR) medverka i 

delprojekt ”Fallstudie Hudiksvall”, 
  
att godkänna medfinansiering avseende sammanlagt 100 arbets-

timmar för projektperioden 2013-2016 och underteckna 
medfinansieringsintyg, samt 

  
att utse en representant från majoriteten och en representant från 

oppositionen som politisk representation för Sundsvalls 
kommun. 

Bakgrund 
Från Region Gävleborg har kommit en förfrågan om Sundsvalls 
kommun kan medverka med tid i ett projekt som avser regional utveck-
ling, samt om politiska företrädare kan ingå i styrgrupp för deras fall-
studie; projekt Hudiksvalls FA-region (funktionell arbetsmarknads-
region). Region Gävleborg ingår med denna fallstudie i ett nationellt 
samverkansprojekt tillsammans med Trafikverket, Boverket, Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), Region Skåne, Regionförbundet 
Kalmar län, Södra Småland, Regionförbundet ÖSTSAM samt Läns-
styrelsen i Västmanlands län. I samtliga regioner/län finns delprojekt/ 
fallstudie. Projektet pågår till och med 2016. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 82 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Förfrågan om medverkan i projektet Den Attraktiva Regionen,  

2013-09-27 
• Projektbeskrivning Den Attraktiva Regionen 
• Ansökan regionala projektmedel del 1 
• Ansökan regionala projektmedel del 2 
• Specificering av medfinansiering 
 
– – – – 
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KS-2013-00758 
 

§ 345 Beslutsattestanter 2014 inom kommunfull-
mäktige och samtliga kommunstyrelsens 
verksamhetsområden exklusive service och 
teknik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogad förteckning över inköpsrätter och attestanter 

för år 2014, enligt bilaga 1-4, samt 
  
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande för-

ändringar under verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt aktuella förteckningar över attestanter 
och ersättare med tillhörande behörighetsnivåer inom kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksam-
heter, samt koncernstaben för år 2014. Ärendet avser beslut om 
attestantförteckning för år 2014. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 114 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-15, samt 

Bilaga 1 – förteckning över inköpsrätter och attestanter inom 
koncernstaben 2014 
Bilaga 2 – förteckning över inköpsrätter och attestanter inom 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess övergripande 
verksamheter 2014 
Bilaga 3 – förteckning över attestanter av balanskonton 2014 
Bilaga 4 – förteckning över attestanter av finanskonton 2014, delas 
ut 

 
– – – – 
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KS-2013-00688 
 

§ 346 Ombyggnadsprojekt i kvarteret Kassören, 
teaterkvarteren, medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter – attesträtt 

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

Jonsson vid service- och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Sedan Teater Västernorrland flyttade till Sundsvall 1991 har lokal-
frågan diskuterats vid många tillfällen. Beslut om olika åtgärder har 
tagits och återtagits. Genom att bevilja medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter kan service och teknik starta arbetet med att 
genomföra till- och ombyggnadsprojektet av teaterkvarteren, Kvarteret 
Kassören. 
 
Attesträtten för projektet beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 117 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00790 
 

§ 347 Vagott tillagningskök i Matfors, nybyggnad 
av lastkaj och sophus, Sköle 1:73 – medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter – attesträtt 

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

service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudget för förvaltnings-
fastigheter kan service och teknik utföra avdelningen Galant kost och 
städs beställning av en utbyggnad av lastkaj och sophus till Vagott 
tillagningskök i Matfors. 
 
Attesträtten för projektet beslutas av kommunstyrelsen. 

Överläggning  
Ordföranden informerar att attesträtten föreslås ges till Anna Nässbjer i 
stället för det tidigare förslaget eftersom personen i fråga har slutat sin 
anställning hos Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 120 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-21 
 
– – – – 
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KS-2013-00745 
 

§ 348 Bredsands skola, etablering av moduler, 
medel ur investeringsbudget för förvaltnings-
fastigheter – attesträtt 

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

Holmkvist vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter kan service och teknik utföra barn- och utbildningsförvalt-
ningens beställning av etablering av moduler vid Bredsands skola.  
 
Attesträtten för projektet beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-11-12, § 121 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-10 
 
– – – – 
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KS-2013-00649 
 

§ 349 Yttrande över remiss av betänkandet Kvinnor 
och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag på yttrande över remiss, daterat 

2013-10-29, och skicka det till Utbildningsdepartementet. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har erbjudits att lämna synpunkter på en utredning 
från Utbildningsdepartementet, kallad ”Kvinnor och barn i rättens 
gränsland” (SOU 2012:45) Myndigheter, kommuner, landsting och 
organisationer har möjlighet att komma med synpunkter på betänk-
andet, och synpunkterna ska ha kommit in till Utbildningsdeparte-
mentet senast 16 december 2013. Förvaltningen för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration (FAVI) har inkommit med synpunkter, 
som sedan har sammanställts till ett gemensamt svar från Sundsvalls 
kommun. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 84 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-30 
• Koncernstabens förslag till yttrande, 2013-10-29 
• Utbildningsdepartementets betänkande, SOU 2012:45, tillgängligt 

via länkhänvisning till hemsida  
 
– – – – 
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KS-2013-00843 
 

§ 350 Reglemente för kommunstyrelsen, revidering 

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

förslag i tjänsteskrivelse 2013-10-31 och att ändringen gäller 
från och med 2014-01-01. 

Bakgrund 
I juni 2012 beslutade kommunfullmäktige att kommunens administra-
tion skulle bli effektivare. Kommunstyrelsen utredde hur kommunen 
skulle kunna uppnå detta mål. En av de åtgärder som styrelsen föreslog, 
var att beredningen av vissa strategiska samhällsutvecklingsfrågor 
skulle samlas under kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har fast-
ställt detta förslag och nu behöver kommunstyrelsens reglemente bli 
ändrat, så att det stämmer överens med beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 85 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
 
– – – – 
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KS-2013-00813 
 

§ 351 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden, 
revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reglemente för stadsbyggnadsnämnden att gälla från 

och med 2014-01-01, i enlighet med stadsbyggnadsnämndens 
förslag 2013-10-23 § 132. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige behöver besluta om ändringar i stadsbyggnads-
nämndens reglemente. Stadsbyggnadsnämndens ansvar att bereda vissa 
strategiska samhällsplaneringsfrågor ska flyttas tillbaka till kommun-
styrelsen. Det beror på ett tidigare fattat fullmäktigebeslut. 
 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår en ny bestämmelse om intern kontroll 
samt delegerad beslutanderätt i vissa mindre frågor, för att få nämndens 
verksamhet att fungera smidigare. Slutligen föreslår stadsbyggnads-
nämnden ändringar av redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 86 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-29 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-10-23, § 132, separat 

utskickat 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-09-27, rev. 2013-10-16, 

separat utskickat 
• Stadsbyggnadsnämndens förslag till reglemente, separat utskickat 
 
– – – – 
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KS-2013-00104 
 

§ 352 Reglemente för miljönämnden, revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reglemente för miljönämnden att gälla från och med 

2014-01-01, i enlighet med miljönämndens förslag 2013-06-12, 
§ 37. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige behöver besluta om ändringar i miljönämndens 
reglemente. Miljönämndens ansvar att bereda vissa strategiska livs-
miljöfrågor ska flyttas tillbaka till kommunstyrelsen. Det beror på ett 
tidigare fattat fullmäktigebeslut. Några föreslagna förändringar behövs 
på grund av lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Därtill 
kommer en ny bestämmelse om intern kontroll samt delegerad be-
slutanderätt i vissa mindre frågor, för att få miljönämndens verksamhet 
att fungera smidigare. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 87 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Miljönämndens protokoll, 2013-01-16, § 3, separat utskickat 
• Miljökontorets skrivelse, 2012-12-19, separat utskickat 
 
– – – – 
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KS-2013-00822 
 

§ 353 Reglemente för lantmäterinämnden, revi-
dering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reglemente för lantmäterinämnden enligt koncern-

stabens förslag 2013-10-31. 

Bakgrund 
Lantmäterinämndens reglemente bör kompletteras med tre delegationer 
från fullmäktige. Det gäller avyttrande av gamla och utslitna inven-
tarier, beslut om förvaltningsorganisationens utformning samt rätt att 
avge yttranden, såsom remissvar på offentliga utredningar. Koncern-
staben föreslår också att fullmäktige inför en ny bestämmelse om intern 
kontroll i reglementet, i syfte att förtydliga nämndens ansvar att mot-
verka korruption. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 88 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Förslag till reglemente för lantmäterinämnden, 2013-10-31 
 
– – – – 
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KS-2013-00322 
 

§ 354 Reglemente för socialnämnden, revidering 

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

förslag 2013-10-31, reviderat 2013-11-19. 

Bakgrund 
Socialnämndens reglemente bör kompletteras med tre delegationer från 
fullmäktige. Det gäller avyttrande av gamla och utslitna 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 mot-
verka korruption. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 89 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Förslag till reglemente för socialnämnden, 2013-10-31, reviderat 

2013-11-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00135 
 

§ 355 Reglemente för valnämnden, revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reglemente för valnämnden enligt valnämndens förslag 

2013-10-02, § 11. 

Bakgrund 
Valnämndens reglemente bör kompletteras med en ny bestämmelse om 
intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 90 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-31 
• Valnämndens protokoll, 2013-10-02, § 11, separat utskickat 
• Valkansliets skrivelse, 2013-10-10, separat utskickat 
• Förslag till reglemente, 2013-10-02, § 11, separat utskickat 
 
– – – – 
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KS-2013-00591 
 

§ 356 Uppdrag rörande ökat bostadsbyggande i 
Sundsvall och utveckling av Norra Kajen – 
begäran om förlängd tidsfrist för åter-
rapportering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tidsfristen för återrapportering av uppdrag rörande ökat 

bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra Kajen till 
februari 2014. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om att förlänga tidsfristen för återrapportering av 
uppdrag rörande ökat bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av 
Norra Kajen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober om åtgärder för ökat 
bostadsbyggande i Sundsvall och utveckling av Norra kajen. Samtliga 
uppdrag ska enligt beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige 
senast 2013-12-16. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 167 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-10-28, § 215 
 
– – – – 
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KS-2013-00803 
 

§ 357 Kommunstyrelsens temadagar 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ha teman på sammanträdesdagarna under 2014, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande och oppositionsrådet besluta om ämnen och utform-
ning av teman och informationer under 2014. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om kommunstyrelsen, liksom tidigare år, ska fortsatta 
att ha teman på sammanträdesdagarna även under 2014. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 166 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23 
 
– – – – 
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KS-2013-00826 
 

§ 358 Anmälan av motioner vars handläggningstid 
överskrider ett år 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ”Motion (V) om gratis buss för åkande med barnvagn” behandlas i 

kommunfullmäktige i januari 2014, 
  
att ”Motion (S) om införande av ”Grön rutt” i Sundsvall” behandlas i 

kommunfullmäktige senast i februari 2014, samt 
  
att ”Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ” behandlas av 

kommunfullmäktige senast i februari 2014. 

Bakgrund 
Ärendet är en anmälan till kommunfullmäktige om väckta motioner där 
handläggningstiden kommit att bli mer än ett år. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut. Detta blir också 
kommunstyrelsen beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-11-19, § 91 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-29, med bilagorna 1-3: 

• Bilaga 1 – Motion (V) om gratis buss för åkande med barnvagn 
a) Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-11-19, § 212 
b) Kommunstyrelsens protokoll, 2012-11-05, § 255 
c) Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25,  

§ 92 
d) Koncernstabens skrivelse, 2012-07-18, med bilaga 
e) Motion (V) om gratis buss för åkande med barnvagn,  

2011-09-26 
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• Bilaga 2 – Motion (S) om införande av ”Grön rutt” i Sundsvalls 

a) Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-12-11, § 89 
b) Koncernstabens skrivelse, 2012-11-14 
c) Motion (S) om införande av ”Grön rutt” i Sundsvall,  

2011-10-31 
• Bilaga 3 – Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ 

a) Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 258 
b) Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-09-03,  

§ 122 
c) Koncernstabens skrivelse, 2013-08-01 
d) Socialnämndens protokoll, 2013-04-03, § 21 
e) Socialtjänstens skrivelse, 2012-12-07 
f) Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ,  

2012-10-10 
 
– – – – 
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§ 359 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

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 
 
• Kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 12 november 2013,  
§§ 150-152, 154 och 162 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 19 november 2013,  
§§ 79 och 80 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 19 november 2013,  
§§ 109-112, 115-117 och 120-121 

 
– – – – 
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KS-2013-00009 
 

§ 360 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Kommunförbundet Västernorrlands protokoll 2013-10-26, §§ 63-82 

(KS-2013-00883) 
 
• Styrelseprotokoll: 

o Mitthem AB, 2013-10-28, §§ 47-55 
 
• 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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