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Tid Kl. 14.00–16.25 
Ajournering Kl 15.00–15.15 och 16.15–16.20 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Jörgen Berglund (M), ordf. X   
Lars Persson (FP), v ordf. X   
Erland Solander (M) X   
Habib Effati (M) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Sverker Ottosson (MP) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Peder Björk (S) X, ej § 23 pga. jäv Anders Hedenius 23 
João Pinheiro (S) X   
Lena Österlund (S) X, ej § 23 pga. jäv Jan-Olov Lampinen 23 
Leif Nilsson (S) X, ej §§ 16–17 pga. jäv Anders Hedenius 16–17 
Åsa Ulander (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Kim G Ottosson (V) X, ej § 23 pga. jäv Hans Zetterkvist § 23 
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Sven Bredberg (M) X   
Else Ammor (M) -   
Elin Nilsson (M) X   
Stefan Falk (FP) -   
MariAnne Andersson (MP) X   
Mathias Rex (MP) X   
Kjell Bergkvist (C) -   
Bertil Hörnqvist (KD) X   
Tommy Eriksson (S) -   
Anders Hedenius (S) X 16–17, 23  
Jan-Olov Lampinen (S) X 23  
Arianne Sundman (S) -   
Sabina Tjärnberg (S) -   
Annicka Burman (V) -   
Hans Zetterkvist (V) X 23  

 
    
Övriga närvarande   Närvarande paragraf 

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Stefan Söderlund kommundirektör 1–30 
Jonas Borg ekonomidirektör 1–30 
Christel Öhgren kommunsekreterare 1–30 
Ida Sundberg kommunsekreterare 1–30 
Christofer Nilsson utredare 1–30 
Mats-Johan Adner socialnämndens ordförande 2 
Torbjörn Stark socialdirektör 2 
Mikael Ålund bolagsjurist 7 
Eva-Lisa Järvinen kommunjurist 11, 13 (delvis) 
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Protokollet omfattar §§ 1–30 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Ida Sundberg 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Malin Larsson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2014-01-13 2014-01-14 2014-01-15 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2014-02-10 2014-01-15 – 2014-02-05 
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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Dagordning 
Det noteras att ärende nummer 7 ”Stämningsansökan för expropriation 
av fastigheterna Korsta 7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 
7:57 och 7:63” behandlas som ärende nummer 3 på dagordningen. 
 
– – – – 
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KS-2014-00005 
 

§ 1 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: 
 
• Sundsvalls kommuns planer på att etablera ett Servicecenter. 
• Koncernstabens nya organisation. 
 
– – – – 
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KS-2013-00021 
 

§ 2 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-2013-00957 
 

§ 3 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls 

kommun i enlighet med Stadsbacken AB:s tjänsteskrivelse. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar om grunder och principer i taxan för 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Stadsbacken AB 
har föreslagit en ändring i taxan för att göra den mer rättvis. Ändringen 
gäller grundavgiften för vattenmätare, så kallad mätaravgift. 
 
Förändringen innebär att abonnenter med behov av större vattenflöde 
ska få betala mer i grundavgift än abonnenter med behov av mindre 
vattenflöde. 

Överläggning och beslutsgång 
Sverker Ottosson (MP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Sverker Ottossons yrkande om bifall till koncernstabens förslag till 
beslut. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 190 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-16 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2013-10-23, § 122 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 
• Sundsvall Vattens AB:s styrelseprotokoll, 2013-09-24, § 33 
• MittSverige Vatten AB:s skrivelse 
 
– – – – 
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KS-2013-00889 
 

§ 4 Verksamhetsplan för koncernstaben 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till Verksamhetsplan för koncernstaben 2014, 

daterad 2013-11-26. 

Bakgrund 
När kommunstyrelsen fastställde sin Mål och resursplan 2014, gav 
man koncernstaben i uppdrag att i januari 2014 återkomma med en 
verksamhetsplan. Nu finns ett förslag till sådan plan. Koncernstaben 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för 
koncernstaben 2014. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 125 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-21 
• Förslag till Verksamhetsplan för koncernstaben 2014, daterad 

2013-11-26 
 
– – – – 
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KS-2013-00895 
 

§ 5 Fortsatt arbete med centralt resecentrum i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen får påbörja förhandling om att, vid behov, 

förvärva fastighet/-er eller avtala om andra upplåtelseformer i 
syfte att skapa ett nytt resecentrum i Sundsvall, 

  
att kommunstyrelsen får till uppdrag att inför kommande budget-

processer beakta eventuellt behov av utökade investeringar och 
driftskostnader för genomförande av resecentrum, 

  
att kommunstyrelsen i sitt påverkansarbete gentemot Trafikverket 

arbetar för att den statliga medfinansieringen, på grund av rese-
centrums ändrade omfattning, ska utökas så att den fortfarande 
uppgår till 50 % av den bidragsberättigade kostnaden, samt 

  
att kommunstyrelsen i sitt påverkansarbete gentemot Trafikverket 

arbetar för en tidigareläggning av den statliga medfinansieringen 
till perioden 2017–2019. 

Bakgrund 
I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2010 har 
kommunstyrelsen, genom stadsbyggnadskontoret, arbetat för att skapa ett 
samlat resecentrum vid befintlig järnvägsstation i Sundsvall samt för att ta 
fram ett förslag till genomförandeavtal för detta resecentrum. 
 
Det kan bli aktuellt för kommunen att utveckla resecentrum i egenskap av 
fastighetsägare. I det fallet kommer kommunens investeringskostnad att 
öka, kommande årliga driftskostnader kan däremot påverkas positivt. I sitt 
påverkansarbete gentemot Trafikverket i samband med ny nationell plan 
2014 – 2025 bör kommunen arbeta för en höjning av beloppet för statlig 
medfinansiering samt en tidigareläggning av Trafikverkets utbetalning till 
perioden 2017 – 2019. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 126 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-19 
 
– – – –  
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KS-2013-00888 
 

§ 6 Projektet Fördubblat kollektivt resande – 
övertagande i ordinarie verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta projektet Fördubblat resande och låta verksamheten 

övergå i ordinarie verksamhet, 
  
att av projektets ackumulerade överskott från tidigare år får 

400 000 kr användas under 2014 för framåtsyftande 
informationsinsatser om hållbart resande, samt 

  
att resterande ackumulerat överskott från projektet regleras i 

ärendet överföring av resultat från 2013 till 2014. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har sedan hösten 2008 arbetat i projektet ”För-
dubblat kollektiv resande” i Sundsvall tillsammans med Din Tur och 
bussoperatören Keolis. Syftet med projektet har förutom att öka resan-
det med kollektivtrafiken i Sundsvall varit att utveckla samarbets-
formerna mellan kommunen, Din Tur och Keolis. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) yrkar, med instämmande från Lena Österlund (S), 
avslag till andra att-satsen med anledningen att pengarna bättre skulle 
användas till information som bidrar till att ytterligare öka kollektiv-
trafikåkandet. 
 
Lars Persson (FP) yrkar på en ändring av att-sats två så den får följande 
lydelse: 
 
”att av projektets ackumulerade överskott från tidigare år får 400 000 
kr användas under 2014 för framåtsyftande informationsinsatser om 
hållbart resande.” 
 
Kim G Ottosson (V) och Lena Österlund (S) tar tillbaka sitt 
avslagsyrkande i och med att de instämmer i Lars Perssons (FP) 
ändringsyrkande. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag till beslut med Lars Perssons 
(FP), Kim G Ottossons (V) och Lena Österlunds (S) förslag om ändring 
av att-sats nummer två. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 127 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-21 
• Koncernstavens slutrapport ”Fördubblat kollektivtrafikresande i 

Sundsvall”, 2013-11-21 
 
– – – – 
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KS-2011-00892 
 

§ 7 Stämningsansökan för expropriation av 
fastigheterna Korsta 7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 
7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 och 7:63 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till Mark- och miljödomstolen i Östersund inge stämnings-

ansökan för expropriation av fastigheterna Korsta 7:40, 7:41, 
7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 och 7:63, samt 

 
att kostnader i samband med expropriering av fastigheterna ska 

belasta exploateringsprojekt 93210 Exploatering Korsta Peters-
vik och ingå i en framtida exploateringskalkyl och därmed 
utgöra underlag för markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 2011-12-19, § 321, att 
ansöka om tillstånd till expropriation av fastigheterna Sundsvall Korsta 
7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 och 7:63 i Skön, 
Sundsvalls kommun. Syftet var att därmed kunna skapa förutsättningar 
för anläggandet av den av kommunfullmäktige beslutade logistikparken 
omfattande bl.a. hamn och kombiterminal. Av inledningsvis nämnda 
beslut framgår även att kommunstyrelsen bemyndigats lämna in ansök-
an om tillstånd till expropriation samt att i övrigt vidta de åtgärder som 
behövs för genomförande av densamma. Beslutet har vunnit laga kraft.  
 
Regeringen gav den 11 april 2013, genom beslut S2012/2123/PBB, 
Sundsvalls kommun tillstånd att genom expropriation med äganderätt 
ta nämnda fastigheter i anspråk. Fastigheten Korsta 7:53 har sedan till-
ståndet till expropriation gavs, lösts in av kommunen. 
 
Regeringen förordnade i sitt beslut även att den ledningsrätt som SCA 
Graphic Sundsvall AB har i Korsta 7:40, 7:41, 7:42, och 7:63 samt de 
servitut som Sundsvall vatten AB har i Korsta 7:44 m.fl. fastigheter och 
Korsta 7:53 ska lämnas orubbade av expropriationstillståndet. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 175 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-02 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 321 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 264 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-09-23 
• Kartöversikt Granli/Petersviksområdet 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-10-26, § 646 
• Utdrag ur planförslag 5.3 – Fördjupad översiktplan Tunadal-Korsta-

Petersvik 
• Regeringsbeslut, Socialdepartementet, 2013-04-11 
 
– – – – 
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KS-2013-00775 
 

§ 8 Intern kontrollplan 2014 för kommun-
styrelsen verksamhet avseende koncern-
staben 

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

styrelsens verksamhet avseende koncernstaben. 

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 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 129 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-18 
• Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2014 avseende 

koncernstaben 
 
– – – – 
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KS-2013-00901 
 

§ 9 Utvärdering av intern kontroll 2013 för 
kommunstyrelsen, avseende service och 
tekniks verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten över uppföljningen av 2013 års intern 

kontroll, 
  
att för egen del uttala att det samlade systemet för intern kontroll 

bedöms vara tillfredsställande, samt 
  
att överlämna rapporten till kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Koncernstaben, service och teknik har, i enlighet med det av kommun-
fullmäktige fastställda internkontrollreglementet (med tillhörande 
tillämpningsanvisningar) och kommunstyrelsens interna kontrollplan, 
följt upp den interna kontrollen inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
avseende service och teknik. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 134 
• Koncernstabens skrivelse inklusive bilagorna 1-6, 2013-11-21 

Bilaga 1 – Plan för intern kontroll 2013 
Bilaga 2 – Intern kontroll plan slutrapportering 
Bilaga 3 – Förvaltningschefens rapport av intern kontroll 
Bilaga 4 – Kontrollrapport 1-4 
Bilaga 5 – Självdeklaration beträffande intern kontroll 
Bilaga 6 – Avvikelser externa myndigheter 

 
– – – – 
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KS-2013-00809  
 

§ 10 Intern kontrollplan 2014 för kommun-
styrelsens verksamhet avseende service  
och teknik 

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

styrelsens verksamhet avseende service och teknik. 

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 varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 135 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-21 
• Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2014 avseende service och 

teknik 
 
– – – – 
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KS-2013-00917 
 

§ 11 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM nr 1, 
2013 – Hela Sverige ska leva 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till stadsbyggnadsnämnden rörande 
landsbygdsprogram för kommunal service, arbete och utveckling i hela 
Sundsvall. 

Överläggning och beslutsgång 
Linnéa Kjellman (C) yrkar på återremiss av ärendet för att det ska 
behandlas vid samma tillfälle som Centerpartiets motion, som lämnades 
in i september 2013, och handlar om att uppdatera landsbygdspro-
grammet.  
 
Malin Larsson (S) yrkar, med instämmande från Kim G Ottosson (V), 
att slutredovisningen inte godkänns samt på en ny att-sats med följande 
lydelse: 
 
att man snarast påbörjar arbetet med landsbygdsprogrammet enligt 
kommunfullmäktiges beslut av mål och resursplan 2013-2014 med plan 
för 2015-2016. 
 
Sverker Ottosson (MP) och Lars Persson (FP) instämmer i Linnéa 
Kjellmans (C) återremissyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Linnéa 
Kjellmans (C), Sverker Ottossons (MP) och Lars Perssons (FP) 
återremissyrkande och dels Malin Larssons (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag till beslut. Han frågar först om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
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Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 184 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-26 
 
– – – – 
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KS-2013-00869 
 

§ 12 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM nr 7c, 
2012 – Satsning på biogasutveckling/ 
miljötrafik, deluppdrag Upphandling av 
kollektivtrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM nr 7c, 2012 

– Satsning på biogasutveckling/miljötrafik, deluppdrag 
Upphandling av kollektivtrafik, samt 

  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I sin Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav kommun-
fullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande Upphandling av 
kollektivtrafik (uppdrag SAM nr 7c, 2012). Uppdraget handlade om att 
öka andelen miljöbussar vid upphandling av kollektivtrafik. Upphand-
lingen har nu genomförts och koncernstaben föreslår att uppdraget 
slutredovisas. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 130 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-12 
 
– – – – 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2014-01-13 21 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00958 
 

§ 13 Förklaring från barn- och utbildningsnämnden 
över hur deras beslut att tillstyrka ansök-
ningar om fristående skolor stämmer 
överens med MRP-uppdrag UTB nr 11, 2013 – 
Nej till ytterligare skoletablering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förklaringen. 

Bakgrund 
I samband med behandlingen av delårsrapporten för januari till augusti 
2013 beslutade kommunfullmäktige att begära en förklaring från barn- 
och utbildningsnämnden över hur nämndens beslut om att tillstyrka 
ansökningar om fristående skolor överensstämmer med kommunfull-
mäktiges MRP-uppdrag UTB nr 11, 2013 – Nej till ytterligare skol-
etablering. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras och i 
andra hand på följande att-satser:  
 
att notera förklaringen,  

 
att överlämna barn- och utbildningsnämndens ordförandes förklaring 
för slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige,  
 
att föreslå kommunfullmäktige uttala att barn- och utbildningsnämnden 
inte följer kommunfullmäktiges MRP-uppdrag UTB 2013:11 Nej till 
ytterligare skoletablering,  

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att barn- och 
utbildningsnämnden åläggs att följa MRP-uppdrag UTB 2013:11 Nej 
till ytterligare skoletablering.  
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
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Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag, dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons (V) 
återremissyrkande och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons (V) 
förslag till nya att-satser. Han frågar först om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag till beslut och dels Peder Björks (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag till nya att-satser. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie 
Luthmans (FP) förslag om bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet och mot det 
slutliga beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 189 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-16 
• Barn- och utbildningsnämndens ordförandebeslut, 2013-12-11 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-10-28, § 211 
 
– – – – 
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KS-2013-00874 
 

§ 14 Hagaskolan, Framtiden 1, ombyggnad av 
matsal, medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter – attesträtt 

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

Nässbjer 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 på ombyggnad av matsalen i fastighet Framtiden 1, 
Hagaskolan. 
 
Attesträtten beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 131 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-22 
 
– – – – 
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KS-2013-00746 
 

§ 15 Särskilda boenden, åtgärder i kök på grund 
av myndighetskrav, medel ur investerings-
budget för förvaltningsfastigheter – attesträtt 

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

Rydén vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter, kan service och teknik utföra socialtjänstens beställning av 
åtgärder i kök, på grund av myndighetskrav i särskilda boenden. 
 
Attesträtten beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 132 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-14 
 
– – – – 
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KS-2013-00877 
 

§ 16 Översyn av räntemarginalen enligt uppdrags- 
och nyttjanderättsavtal mellan Sundvalls 
kommun och Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna översynen av räntemarginalen enligt koncernstabens 

förslag, samt 
 
att godkänna ändring i uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan 

Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn AB enligt koncern-
stabens förslag daterat 2013-11-20. 

Bakgrund 
Koncernstaben har gjort en översyn av räntemarginalen enligt 
uppdrags- och nyttjanderättsavtalet mellan Sundsvalls kommun och 
Sundsvalls Hamn AB. Koncernstaben har upprättat förslag till 
ändringar i avtalet. Förslaget till ändring är föranlett av att STIBOR-12 
månader har upphört som referensränta under våren 2013. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts av Anders Hedenius (S) under 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 181 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-20, med bilaga 

• Översyn av räntemarginalen enligt Uppdrags- och nyttjande-
rättsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn 
AB, 2013-11-20 

 
– – – – 
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KS-2013-00878 
 

§ 17 Översyn av räntemarginalen enligt uppdrags- 
och nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls 
kommun och Sundsvalls Oljehamn AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna översynen av räntemarginalen enligt koncernstabens 

förslag, samt 
 
att godkänna ändring i uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan 

Sundsvalls kommun och Sundsvall Oljehamn AB enligt 
koncernstabens förslag daterat 2013-11-20. 

Bakgrund 
Koncernstaben har gjort en översyn av räntemarginalen enligt 
uppdrags- och nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls kommun och 
Sundsvall Oljehamn AB. Koncernstaben har upprättat förslag till 
ändringar i avtalet. Förslaget till ändring är föranlett av att STIBOR-12 
månader har upphört som referensränta under våren 2013. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts av Anders Hedenius (S) under 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 182 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-20, med bilaga 

• Översyn av räntemarginalen enligt Uppdrags- och nyttjande-
rättsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvalls Olje-
hamn AB, 2013-11-20 

 
– – – – 
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KS-2013-00898 
 

§ 18 Föreningsbidrag – revidering av regler 
gällande större samlingslokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra ”Allmänna bestämmelser” för föreningsbidrag i enlighet 

med kultur- och fritidsnämndens förslag, samt 
 
att ändringarna gäller från och med den 1 februari 2014. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ändring av regelverket för före-
ningsbidrag till dem som tillhandahåller större samlingslokaler. 
Förslaget innebär att alla bidrag till samlingslokalägare ska bli be-
dömda på gemensamma grunder. För att få bidrag måste samlings-
lokalägarna upplåta sina lokaler opartiskt, i skälig omfattning och på 
skäliga villkor för föreningslivet. Nämndens förslag är svar på ett 
uppdrag från kommunfullmäktige i maj 2013. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar, med instämmande från Kim G Ottosson (V), 
bifall till följande att-satser: 
 
att införa ändringar med följande innebörd i Sundsvalls kommuns 
Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag:  
 

• samlingslokalägare som ingår i föreningsbidragens regelverk 
ska upplåta sina lokaler opartiskt, i skälig omfattning och på 
skäliga villkor för föreningslivet,  

• kommunen beviljar inte bidrag till religiösa, partipolitiska eller 
ekonomiska föreningar, med undantag för bidrag till 
ekonomiska föreningar för upplåtande av samlingslokaler. I 
sådant fall måste den ekonomiska föreningens ansökan uppfylla 
kommunens övriga villkor för att bevilja föreningsbidrag för 
samlingslokaler.  

 
att ändringarna gäller från och med den 1 februari 2014. 
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Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag till beslut och dels Peder Björks (S) 
och Kim G Ottosson (V) förslag. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 178 
• Koncernstabense skrivelse, 2013-11-26, med bilaga 

• Föreningsbidrag – revidering av regler gällande större samlings-
lokaler: förslag till alternativa att-satser, 2013-11-22 

• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 100 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2013-10-29 
• Föreningsbyrån – Allmänna bestämmelser, 2012-12-05,  

reviderad 2012-12-19 
 
– – – – 
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KS-2012-00857 
 

§ 19 Familjeåterföreningar 2013 – förstärkt inte-
grationsarbete vid kommunens flykting-
mottagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) 
beslutade vid sitt sammanträde 2012-10-24 att föreslå kommunstyrel-
sen att utveckla kommunövergripande riktlinjer som klargör nämnder-
nas och bolagens integrationsansvar. Anledningen till detta är de utman-
ingar som kommunen står inför när det gäller familjeåterföreningar. 

Överläggning och beslutsgång 
Habib Effati (M) yrkar att ärendet bordläggs för politiska 
överläggningar.  
 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till följande att-satser: 
 
att utveckla kommunövergripande riktlinjer som klargör nämndernas 
och bolagens integrationsansvar, 
 
att uppdra till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och  
integration att samordna och organisera en koncernövergripande 
arbetsgrupp som förbereder och genomför flyktingmottagandet under 
2013 och 2014, samt identifierar oklarheter avseende ansvars-
fördelningen i kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels Habib 
Effatis (M) bordläggningsförslag och dels Åsa Ulanders (S) förslag. 
Han frågar först om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
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Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 96 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-05-05 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2011-09-21, § 83 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2011-07-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00854 
 

§ 20 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls 

kommun enligt koncernstabens förslag i tjänsteskrivelse  
daterad 2013-11-07. 

Bakgrund 
Sundsvalls lokala ordningsföreskrifter innehåller förbud mot förtäring 
av spritdrycker, vin och starköl inom vissa geografiska områden i 
kommunen. Koncernstaben föreslår en revidering av förbudets orda-
lydelse, för att göra bestämmelsen enklare att förstå. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 93 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-07 
 
– – – – 
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KS-2013-00963 
 

§ 21 Kommunal medverkan till trygghetsboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att denna fråga ska beaktas i arbetet med det bostadspolitiska 

programmet, samt 
  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att senast 2014-03-07, i 

samband med kompletteringsbudgeten som beslutas av 
kommunfullmäktige i april 2014, återkomma med förslag till hur 
kommunstyrelsen kan stödja trygghetsboende hos offentliga, 
ideella eller privata aktörer. 

Bakgrund 
Jörgen Berglund (M) har lämnat ett skriftligt yrkande gällande trygghets-
boende för äldre som bland annat säger: 
 
Våra äldre har rätt till ett tryggt boende där kvalité och trygghet står i 
centrum. Trygghetsboende är en möjlighet för äldre att välja ett boende 
som ger förutsättningar till ökad social samvaro, trygghet, gemenskap, 
aktiviteter och mycket mer. Ett sätt att göra detta möjligt är att kommunen 
stimulerar till byggande av trygghetsboenden genom finansiellt stöd. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 188 
• Skriftligt yrkande från Jörgen Berglund (M) 
 
– – – – 
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KS-2013-00848 
 

§ 22 Konsekvenser av utökade kostnader till följd 
av beslutad investeringsbudget för förvalt-
ningsfastigheter för 2013-2014 med plan för 
2015-2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till kommunfullmäk-

tige senast 2014-04-28 redovisa nämndens sammantagna 
investeringsbehov, 

 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till kommunfullmäk-

tige senast 2014-04-28 redovisa och beskriva konsekvenserna 
inom nämndens verksamhet om ökade verksamhetskostnader 
och ökade hyreskostnader enligt gällande regelverk för hyres-
kompensation hanteras inom nämndens egna ekonomiska ram, 

 
att socialnämnden kompenseras fullt ut för tillkommande verksam-

hetskostnader till följd av ett ökat behov av särskilt boende, samt 
att ökade hyreskostnader kompenseras enligt gällande regelverk 
för hyreskompensation, samt 

 
att kompensation för ökade verksamhetskostnader inom social-

nämndens verksamhet, samt övrig kompensation till följd av 
gällande regelverk för hyreskompensation, hanteras i kommande 
beslut om mål- och resursplan för 2015–2016 med plan för 
2017–2018. 

Bakgrund 
När investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 2013-2014 med 
plan för 2015-2021 beslutades i fullmäktige, KF 2013-06-17, § 162, 
togs samtidigt beslut om mål- och resursplan 2014 med plan för 2015-
2016, KF 2013-06-17, § 163. I beslutet om mål- och resursplan antogs 
två att-satser som detta ärende handlar om. Den första gäller att till-
kommande kostnader till följd av investeringsbudgeten ska finansieras 
inom ram för nämnderna och den andra gäller att nämnderna ska 
analysera konsekvenserna av investeringsnivåerna och avrapportera 
detta till fullmäktige. 
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Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag till 
beslut med ändring av datumen i att-satserna ett och två till 2014-04-28. 
 
Lars Persson (FP) och Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) 
yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut med Peder Björks (S), 
Lars Perssons (FP) och Kim G Ottossons (V) förslag till ändring, Detta 
blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 176 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-29 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-10-23, § 133 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-10-01, reviderad 

2013-10-15 (fastställd i BUN 2013-10-23) 
• Socialnämndens protokoll, 2013-10-23, § 164 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-09-30, med bilaga 

• Bilaga1 – Konsekvensanalys förvaltningsfastigheter 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 99 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2013-09-16, med bilagor 

• Bilaga 1 – Investeringar i förvaltningsfastigheter 
• Bilaga 2 – Investeringar i förvaltningsfastigheter 

• Kultur- och fritidsnämndens yttrande över komplettering till ärende 
Investering i förvaltningsfastigheter för Kultur & Fritid – analys av 
konsekvenser, PM 2013-11-20 

• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
protokoll, 2013-11-27, § 82 

• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
skrivelse, 2013-10-21, med bilaga 
• Konsekvensanalys av investeringsbudgeten, 2013-10-31 

• Miljönämndens protokoll, 2013-10-09, § 66 
• Miljökontorets skrivelse, 2013-09-18 
• Tabell över årliga förväntade driftkostnadsökningar samt hyres-

kompensation för Sundsvalls kommun, 2013-11-29 
• Service och tekniks konsekvensanalys av investeringsbudgeten 
 
– – – – 
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KS-2013-00857 
 

§ 23 Yttrande över förslag till reviderade stadgar 
för Kommunförbundet Västernorrland 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2013-11-27 som 

svar på Kommunförbundet Västernorrlands remiss gällande 
reviderade stadgar för förbundet. 

Bakgrund 
Kommunförbundet Västernorrland vill ändra sina stadgar. Den största 
förändringen är en ny lydelse av förbundets uppdrag och ändamål. 
Kommunförbundet föreslår också ändringar gällande hur förbunds-
mötet ska gå till, val om ombud till förbundet, nominering av ledamöter 
till förbundet, valberedning samt vissa andra mindre ändringar. Efter-
som Sundsvalls kommun är medlem i förbundet, har kommunfull-
mäktige möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar, med instämmande från João Pinheiro (S) och 
Hans Zetterkvist (V), bifall till koncernstabens förslag till yttrande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Lars Perssons (FP), João Pinheiro (S) och Hans Zetterkvist (V) förslag 
om bifall till koncernstabens förslag till yttrande. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Jäv 
Peder Björk (S), Lena Österlund, (S) och Kim G Ottosson (V) anmäler 
jäv och ersätts av Anders Hedenius (S), Jan-Olov Lampinen (S) 
respektive Hans Zetterkvist (V) under behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 92 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-27 
• Kommunförbundet Västernorrlands remiss 
• Kommunförbundet Västernorrlands förslag till revidering 
 
– – – – 
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KS-2013-00887 
 

§ 24 Yttrande över remiss om översyn av riks-
intresseområden för friluftsliv 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta av koncernstaben upprättat förslag till remissvar, daterat 

2013-12-04, 
 
att översända ovanstående remissvar gällande översyn av riks-

intresseområden som berör Sundsvalls kommun till Läns-
styrelsen i Västernorrlands län, samt 

 
att informera kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden och stads-

byggnadsnämnden om yttrandet. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har tagit fram ett förslag till nya 
och ändrade riksintressen för friluftsliv inom länet. Både ändringar av 
geografisk utbredning och beskrivningar av värdena har omarbetats. 
Bland annat har ett helt nytt område föreslagits intill Sundsvalls tätorts-
område. Länsstyrelsen önskar nu få del av Sundsvalls kommuns syn på 
förslaget, gällande de områden som ligger inom kommunen. Remis-
svaret måste vara länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2014. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 94 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-04 
• Förslag till yttrande, 2013-12-04 
• Länsstyrelsen Västernorrlands remiss, 2013-11-14, med bilagor 

• Karta 
• Föreslagna områden med beskrivning 
• Naturvårdsverkets riktlinjer för översyn 2012-2014 av 

riksintresse för friluftsliv, 2013-02-04 
• Kultur- och fritidsnämndens delegationsbeslut, 2013-12-02 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse, 2013-11-29 och PM 

2013-11-27 
• Miljökontorets remissvar, 2013-11-27 
 
– – – – 
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KS-2013-00849 
 

§ 25 Yttrande över förslag till Regional utbild-
ningsstrategi 2013–2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens skrivelse 2013-11-28 med följande tillägg: 

 
”Genom stöd från bland annat genuspedagoger ska länet arbeta 
för att bygga bort traditionella könsmönster inom utbildning och 
yrkesliv”, 
 
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens och nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations handlingar 
ska utgöra Sundsvalls kommuns yttrande avseende förslag till 
Regional utbildningsstrategi 2013-2020 och tillställas 
skolpresidiet, samt 

  
att Regional utbildningsstrategi 2013-2020, när den föreligger i 

slutversion, ska tillställas kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Ett förslag till Regional utbildningsstrategi 2013–2020 har tagits fram 
av länets skolpresidium och skickats på remiss till samtliga kommuner i 
länet. När synpunkterna från remissomgången arbetats in i strategin kan 
den antas av respektive kommun. I Sundsvall har barn- och utbildnings-
nämnden (BUN) samt nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration (NAVI) lämnat synpunkter. Koncernstaben föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom de bägge nämndernas synpunkter, 
och överlämnar dem till skolpresidiet. 

Överläggning och beslutsgång 
João Pinheiro (S) yrkar att följande tillägg bör ske till strategin: 
 
”Genom stöd från genuspedagoger ska länet arbeta för att bygga bort 
traditionella könsmönster inom utbildning och yrkesliv”. 
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Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag med 
João Pinheiros (S) förslag till tillägg. Vidare föreslår hon att det 
föreslagna tillägget kompletteras med orden ”bland annat” så det får 
följande lydelse: 
 
”Genom stöd från bland annat genuspedagoger ska länet arbeta för att 
bygga bort traditionella könsmönster inom utbildning och yrkesliv”. 
 
Ordföranden yrkar avslag på att-sats tre då en omedelbar justering inte 
krävs. Därefter konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det 
är João Pinheiros (S) och Annelie Luthmans (FP) bifall till 
koncernstabens förslag med tillägg. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 95 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-28 
• Förslag till Regional utbildningsstrategi 2013–2020, 2013-10-31 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 185 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-11-01 
• Nämnden för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildnings 

protokoll, 2013-11-13, § 64 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildnings 

skrivelse, 2013-11-06 
 
– – – – 
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KS-2013-00370  
 

§ 26 Motion (S) om krav på sommarjobbsplatser 
vid upphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Bakgrund 
Peder Björk (S) och Åsa Ulander (S) har för den socialdemokratiska 
kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfull-
mäktige där de föreslår att kommunen vid upphandling, eller mot-
svarande, av utförare av kommunal verksamhet ska ställa krav på 
utföraren att erbjuda ungdomar sommarjobb. Motionärerna menar att 
sommarjobb bidrar till kontakter på arbetsmarknaden som kan leda till 
jobb i framtiden, samt till en bättre social situation för ungdomar. 

Överläggning och beslutsgång 
Linnéa Kjellman (C) yrkar på återremiss för att få förtydligat de 
juridiska förutsättningarna. 
 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När förhandlingarna återupptas instämmer Åsa Ulander (S) i Linnéa 
Kjellmans (C) återremissyrkande med tillägg av att förvaltningen ska se 
hur andra kommuner, som redan infört detta, har gjort, t ex Malmö stad 
samt att kommunfullmäktige ska behandla ärendet i april 2014. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 136 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23 
• Motion (S) om krav på sommarjobbsplatser vid upphandling, 

2013-04-29 
 
– – – – 
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KS-2011-00811 
 

§ 27 Motion (V) om gratis buss för resande med 
barnvagn 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Den 27 september 2011 lämnade Kim Ottosson och Christiane Rüdiger, 
Vänsterpartiet, in en motion om gratis buss för resande med barnvagn. 
Motionärerna yrkar på att fullmäktige skyndsamt beslutar att införa 
gratis kollektivtrafik för den som reser med barnvagn och om man så 
beslutar gå ut med information om detta i dagspressen. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) yrkar, med instämmande av Lena Österlund (S), 
bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Kim G Ottossons (V) och Lena 
Österlunds (S) förslag om bifall till motionen. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Lars Perssons (FP) förslag om bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag till beslut. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-12-10, § 137 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-25 
• Bilaga till tjänsteskrivelse, 2012-05-22 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-11-19, § 212 
• Motion (V) om gratis buss för resande med barnvagn, inkommen 

2011-09-27 
 
– – – – 
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KS-2013-00407 
 

§ 28 Motion (C) om Nej till uranbrytning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens första yrkande, samt 
 
att förklara motionens andra yrkande besvarat. 

Bakgrund 
Centerpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar dels att Sundsvalls kommun säger nej till 
uranbrytning, och dels att Sundsvalls kommun uppmanar Bergs 
kommun att lägga sitt veto och därmed omöjliggöra uranbrytning i 
Oviken. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar bifall till motionens första att-sats och att 
motionens andra att-sats ska anses besvarad. 
 
Linnéa Kjellman (C) bifaller Peder Björks (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 187 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-29 
• Miljönämndens protokoll, 2013-09-11, § 46 
• Miljökontorets skrivelse, 2013-08-02 
• Motion (C) – Nej till uranbrytning, 2013-05-27 
 
– – – – 
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§ 29 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. 

Delegationsbeslut 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 17 december 2013,  
§§ 171-174, 177, 179-180, 183 och 185-186 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 10 december 2013,  
§§ 123-124, 127-128 och 131-133 

 
• Pensionsbeslut som fattats av kommundirektören (KS-2013-00013) 

 
• Beslut 2013-12-04 om ”Yttrande över Miljökonsekvensbeskrivning 

för Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025” 
(KS-2013-00904) 
 

• Beslut 2013-11-25 om ”Begäran om utfående av allmän handling” 
(KS-2013-00910) 
 

• Beslut 2013-12-05:”Ansökan om tillstånd till allmän kameraöver-
vakning, Bord 22 AB/LADS” i bolagets klädbutik på Torggatan 8 i 
Sundsvall (KS-2013-00881) 

 
• Beslut 2013-12-05 om ”Finansiering till Venture Cup Nord 2013-

2015 (KS-2013-00935) 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2014-01-13 44 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
• Överklagan av beslut om utbetalning av medel från Europeiska 

regionala utvecklingsfonden – ärendeID 00163376 (KS-2014-00026) 
 

• Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i 
kommunfullmäktige 2013-06-17, § 159 ”Investering i Sundsvall 
logistikpark med tillhörande containerhamn”, utskickad med 
kallelsen (KS-2013-00544) 
 

• Beslut 2013-12-02 om ”Yttrande över remiss om Unga som varken 
arbetar eller studerar (SOU 2013:74)” (KS-2013-00856) 

 
– – – – 
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KS-2013-00009 
 

§ 30 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Kommunrevisionens skrivelser: 

o 2013-10-11 om ”Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integrations ansvarsutövande” (KS-2013-00778) 

o 2013-11-15 om ”Barn- och utbildningsnämndens ansvars-
utövande” (KS-2013-00936) 

o 2013-11-15 om ”Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande” 
(KS-2013-00937) 

o 2013-11-15 om ”Miljönämndens ansvarsutövande”  
(KS-2013-00938) 

o 2013-11-15 om ”Lekmannarevision i Sundsvall Elnät AB & 
ServaNet AB” (KS-2013-00939) 

o 2013-12-13 om ”Lekmannarevision i Sundsvall Hamn AB & 
Sundsvalls Oljehamn AB” (KS-2013-00959) 

o 2013-12-13 om ”Stadsbyggnadsnämndens ansvarsutövande”  
(KS-2013-00960) 

o 2013-12-13 om ”Lantmäterinämndens ansvarsutövande”  
(KS-2013-00961) 

o 2013-12-13 om ”Lekmannarevision i Mitthem AB”  
(KS-2013-00962) 

 
• Svensk Friidrotts skrivelse ”Det behövs en tillgänglig friidrottshall i 

Sundsvall!” (KS-2013-00922) 
 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-11-20, § 184 om ”MRP 
2014” (KS-2013-00762, SN-2013-00028) 
 

• Stipendiet från Sundsvalls kommun, daterad 2013-11-28 till Björne-
borgs stads 450-årsjubileum (PORI), (KS-2013-00983) 
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• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting, daterad 2013-12-13 (KS-2013-00974) om: 
o förbättrad patientsäkerhet 2014 (styrelsens beslut nr 9) 
o fördjupade medicinska utredningar 2014-2015 (styrelsens beslut 

nr 14) 
o stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom social-

tjänsten (styrelsens beslut nr 15) 
o stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 

(styrelsens beslut nr 16) 
o sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 

(styrelsens beslut nr 17) 
o att stärka barnets rättigheter i Sverige (styrelsens beslut nr 18) 
o fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjuk-

vård, 2014 (styrelsens beslut nr 19) 
 

• Styrelseprotokoll: 
o Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU), 

2013-11-25, §§ 89-110 
o Stadsbacken AB (SBAB), 2013-11-29, §§ 144-157 
o Sundsvall Hamn AB (SHAB), 2013-11-15, §§ 57-68 
o Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB), 2013-11-15, §§ 38-52 
o Sundsvall MittSverige Vatten AB (MSVAB), 2013-11-27,  

§§ 36-46 
o Sundsvall Oljehamn AB (SOHAB), 2013-11-15, §§ 56-67 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), 2013-11-26, §§ 38-48 
 

• Sveriges kommuner och landsting 
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings hem-
sida: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 
 

Kommunstyrelsens tema under år 2014, utskickad i kallelsen 
(KS-2013-00803) 
 
– – – – 
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