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Tid Kl. 14.00 – 14.32 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Beslutande    
Ledamöter Lars Persson (FP) ordförande, ej §§ 217 och 220 

pga. jäv 
 

 Jörgen Berglund (M)   
 Habib Effati (M)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Bodil Hansson (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Tommy Eriksson (S)   
 Leif Nilsson (S) ej § 220 pga. jäv.   
 Åsa Ulander (S)   
    
Tjänstgörande ersättare    
 Erland Solander (M) §§ 207-233  
 Sven Bredberg (M) §§ 217 och 220, ordförande   
 Stefan Falk (FP) §§ 207-233  
 MariAnne Andersson (MP) § 220  
 Linnéa Kjellman (C) §§ 207-233, ej § 220  

pga jäv.  
 

 Tommy Eriksson (S) §§ 207-233  
 Anders Hedenius (S) § 220  
 Claes Stockhaus (V) §§ 207-233  
    
Övriga närvarande    
Ersättare Sven Bredberg (M)    
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Arianne Sundman (S)   
 Anders Hedenius (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S)   
    
Tjänstemän Stefan Söderlund kommundirektör, t.o.m. § 207  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
    
Praktikanter  Magnus Braxenholm  studerande Mittuniversitetet  
 Andreas Sjölin studerande Mittuniversitetet  
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Protokollet omfattar §§ 207 - 233 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Johanna Kangas 
Ordförande    Sekreterare  
§§ 207-216, 218-219, 221-233    
 
 
 
Sven Bredberg   Bodil Hansson 
Ordförande   Justerare   
§§ 217 och 220   
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-10-01 2012-10-03 2012-10-03 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-10-31 2012-10-03 - 2012-10-24 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Dagens protokoll justeras av Bodil Hansson med Leif Nilsson som 
ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning  
Ordföranden informerar om att punkten ”Diskussion om 
kommunstyrelsens temadagar 2013” utgår.  
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Tyst minnesstund  
Kommunstyrelsen håller en tyst minnesstund för den nyligen avlidne 
kommunstyrelseledamoten Mats Mehlin (C).  
 
– – – – 
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KS-2012-00005 
 

§ 207 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Projekt E4-Sundsvall och frågan om broavgifter för privatbilister. 
• Planeringen inför arbetet med uppdraget om effektivisering av 

verksamhetsstöd har inletts.  
 
– – – – 
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KS-2012-00644 
 

§ 208 Delårsrapport januari-augusti 2012 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2012 för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Delårsrapport januari-augusti för kommunstyrelsen omfattar verksamheter 
inom koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens kommunövergripande verksamheter, hushållsavfall 
samt service och teknik. 
 
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott med 26,5 mkr. Det beror 
i huvudsak på att personalkostnaderna blivit lägre än väntat. 
 
Av kommunstyrelsens 14 mål för 2012 bedöms sju kunna uppnås helt. Två 
bedöms kunna uppnås delvis, och för två mål kan ingen bedömning göras i 
nuläget. Tre mål bedöms inte kunna nås. Av kommunstyrelsens 70 MRP-
uppdrag har 18 slutredovisats. Ytterligare tio är klara för slutrapportering. 
Fem har ej startat, tio pågår med avvikelser och övriga 27 pågår enligt plan. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-09-13, § 74 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor, 2012-09-10 

Bilagor: 
1. Delårsrapport januari-augusti 2012 för kommunstyrelsen, 
reviderad 2012-09-13 
2. Investeringstakt, service och teknik, fastighetsavdelningen 
3. Statusrapportering avseende internkontrollplan, koncernstaben 
4. Statusrapportering avseende internkontrollplan, service och teknik 

 
– – – – 
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KS-2012-00557 
 

§ 209 Delårsrapport januari-augusti 2012 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2012 för kommunen och 

kommunkoncernen med revideringar daterade 2012-09-25,  
  
att godkänna barn- och utbildningsnämndens återrapportering av 

åtgärdsplan, 
  
att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om att använda acku-

mulerat överskott på totalt 1 mnkr, 
  
att bevilja valnämndens begäran om att använda ackumulerat över-

skott på 80 tkr 
  
att finansiera valnämndens användning av ackumulerat överskott ur 

kommunfullmäktiges budget för användning av ackumulerat 
överskott, 

  
att finansiera nämnden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och 

integrations tillskott med 4 mnkr med en sänkning av årets 
budgeterade resultat. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 
2012. Resultatet uppgår till 332,6 mnkr för kommunen vilket är 87,6 
mnkr bättre än resultatet för samma period 2011. Resultatprognosen för 
2012 uppgår till 179,1 mnkr. 

Överläggning och beslutsgång 
Mathias Rex (MP) framför önskemål om att två tal på sidan 8 i 
rapporten ska korrigeras till kommunfullmäktiges sammanträde.  

Ordföranden informerar om att revideringar har gjorts på sidorna 9 och 
38 i rapporten. Han yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
koncernstabens förslag till beslut. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut.  
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-24, § 139 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-21 
• Koncernstaben (service och teknik), rapport ”Investeringstakt” 
• Koncernstaben, Delårsrapport januari-augusti 2012, prognos för 

2012, Sundsvalls kommun, reviderad 2012-09-25.  
 
– – – – 
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§ 210 Slutredovisning av MRP - uppdrag  
per 2012-08-21 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
 
att 

 
godkänna slutredovisningen av följande MRP-uppdrag: 
 

• MRP-uppdrag V&O 4, 2011- Parboendegaranti 
• MRP-uppdrag V&O 20, 2011 – Förstärkning av 

överförmyndarnämndens budget 
• MRP-uppdrag SAM 6b, 2011/ N&A 4, 2011 – 

Landsbygdsutveckling/ Kommundelslyftet 
Deluppdrag ”årlig utvecklingspott för 
landsbygdsutveckling” 

• MRP-uppdrag N&A 2a, 2011 -  Näringslivsutveckling 
/ rekrytering näringslivschef 

• MRP-uppdrag N&A 16, 2011 - Inrätta 
företagshandläggare för bättre företagsservice 

• MRP-uppdrag LED/VHT 16, 2011 - Mer optimerad 
och effektiviserad lokalanvändning  

• MRP-uppdrag LED/VHT 20a, 2011 - Långsiktig 
strategi för investeringsbudget 

• MRP-uppdrag LED/VHT 20b, 2011- Förslag på 
investeringsbudget 2012-15 + mot 2021, samt  

 
  
att förklara de ovanstående uppdragen avslutade. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt de uppdrag som nämnderna har 
slutredovisat sedan april 2012 för kommunfullmäktiges godkännande. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-24, § 141 
• Koncernstabens skrivelser, 2012-09-12, 2012-07-13,  

2012-08-02 (3 st), 2012-06-18, 2012-07-16, 2012-06-20 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, §§ 175-181 

 
– – – – 
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§ 211 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 
2013 (årsbudget 2013) 

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

2013 i enlighet med koncernstabens förslag daterat 2012-09-24, 
samt 

  
att uppdra till nämnderna att fastställa verksamhetsmål och 

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

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla 
för nämndernas arbete med Mål och Resursplan 2013 – 1 år (Årsbudget 
2013).  
 
Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning mellan 
nämnderna samt processmål för varje huvud- och stödprocess enligt 
kommunfullmäktiges beslut 18 juni 2012 § 130 om Mål och resursplan 
för 2013-2014 med plan för 2015-2016. 
 
Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom 
ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsuppräkningar. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-24, § 143 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-24 inkl bilagorna: 

Driftbudgetramar 2013 och Investeringsramar 2013,  
daterade 2012-09-24 

• Tidsplan hösten 2012 för kvitteringsprocessen, reviderad  
2012-08-21, ingår i kommunstyrelsens beslut 2012-09-03, § 172 

 
– – – – 
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§ 212 Mål och resursplan 2013 - 2014 – analys av 
konfliktpunkter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens tidigare beslut, 2012-01-30, § 14, angående 

införandet av LOV i hemtjänsten, är förenlig med Mål och 
resursplan 2013-2014 antagen av kommunfullmäktige 2012-06-
18 och därför ska genomföras som planerat, 

att kommunstyrelsens tidigare beslut, 2012-04-02, § 51, angående 
konkurrensutsättning av verksamhet inom socialtjänsten, distri-
bution av färdiglagad mat (matlådor) till äldre med hemtjänst,  
är förenlig med Mål och resursplan 2013-2014 antagen av 
kommunfullmäktige 2012-06-18 och därför ska genomföras  
som planerat, 

att kommunstyrelsens tidigare beslut, 2012-04-02, § 52, angående 
konkurrensutsättning av verksamhet inom socialtjänsten, 
personlig assistans och boendestöd, är förenlig med Mål och 
resursplan 2013-2014 antagen av kommunfullmäktige  
2012-06-18 och därför ska genomföras som planerat, 

att kommunstyrelsens tidigare beslut, 2012-06-04, § 154, angående 
konkurrensutsättning – 20 % av städverksamheten, är förenlig 
med Mål och resursplan 2013-2014 antagen av kommunfull-
mäktige 2012-06-18 och därför ska genomföras som planerat, 

att kommunstyrelsens tidigare beslut, 2012-06-04, § 155, angående 
konkurrensutsättning – intern service i kommunhuset, är förenlig 
med Mål och resursplan 2013-2014 antagen av kommunfull-
mäktige 2012-06-18 och därför ska genomföras som planerat, 
samt 

att kommunstyrelsens tidigare beslut, 2012-06-04, § 156, angående 
konkurrensutsättning – fördjupad förstudie persontransporter,  
är förenlig med Mål och resursplan 2013-2014 antagen av 
kommunfullmäktige 2012-06-18 och därför ska genomföras  
som planerat. 
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Bakgrund 
Tjänstemannaledningen har under sommaren genomfört en genom-
lysning av kommunfullmäktiges Mål- och resursplan för 2013-2014. 
Syfte med analysen har varit att identifiera konfliktpunkter i för-
hållande till tidigare beslut och uppdrag. Dessa konflikter behöver 
hanteras skyndsamt i det politiska arbetet. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar med medhåll av Claes Stockhaus (V) att 
kommunstyrelsen beslutar att alla aktiviteter som kan kopplas till 
arbetet med ”Valfrihet och mångfald” ska stoppas. Peder Björk (S) och 
Claes Stockhaus (V) yrkar vidare att ärendet ska beslutas av 
kommunfullmäktige, och inte av kommunstyrelsen.  
 
Erland Solander (M) yrkar bifall till beslutsförslaget från finans- och 
näringslivsutskottet.   

Beslutsgång  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut.  

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Tommy 
Eriksson (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S), och Claes  
Stockhaus (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för yrkandet från (S) och (V).  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 129 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-13 
• Mål och resursplan 2013-2014 – analys av konfliktpunkter, rapport 

daterad juli 2012 
• Socialdemokraternas skrivelse med förslag till beslut, 2012-08-21 
 
– – – – 
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KS-2012-00605 
 

§ 213 Mål och resursplan 2013-2014 – utveckling 
och effektivisering av verksamhetsstödet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt 

att-satserna nedan, delegera till kommundirektören att genom-
föra uppdragen. 

 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfull-

mäktige senast 2012 med förslag på erforderliga effektivise-
ringsåtgärder samt organisationsförändringar för verksamhets-
stödet, 

  
att 50 mnkr av de AFA-medel (Totalt 88 mnkr) som återbetalas 

under 2012 tas i anspråk för omställningsåtgärder under hösten 
2012, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra omställnings-

åtgärder hösten 2012 kopplade till AFA-medlen ovan, samt 
  
att förstärka kommunstyrelsens ram med 4,0 mnkr under 2013 för 

att finansiera de ovanstående uppdragen. 

Bakgrund 
Kommundirektören har under sommaren utrett tillvägagångssätt för att 
genomföra de effektiviseringar som beslutades av fullmäktige i Mål 
och resursplanen för 2013-2014. De effektiviseringar som omfattas av 
utredningen är förbättrad upphandling, effektiviserad administration 
och generell effektivisering i alla nämnder utom socialnämnden. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar med medhåll av Claes Stockhaus (V) att 
kommunstyrelsen beslutar om en annan lydelse av att-sats två, 
nämligen 
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”att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
senast december 2012 med förslag på erforderliga effektiviseringsåtgärder 
samt organisationsförändringar för verksamhetsstödet så att målen enligt 
Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 uppnås” 
 
I övrigt yrkar Peder Björk (S) och Claes Stockhaus (V) i enlighet med 
finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut.  
 
Habib Effati (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
beslutsförslag.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer beslutsförslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från finans- och 
näringslivsutskottet.  

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Tommy 
Eriksson (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S), och Claes  
Stockhaus (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för eget yrkande.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 130 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-15, rev 2012-08-16,  

rev 2012-08-21 
• Mål och resursplan 2013-2014 – Utveckling och effektivisering av 

verksamhetsstödet, rapport juli 2012, 2012-07-27, rev 2012-08-16,  
rev 2012-08-21 

• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till beslut, 2012-
08-21 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-10-01 16 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    
 

 
 
KS-2012-00405 
 

§ 214 Konkurrensprövning – företagshälsovård 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i dagsläget inte konkurrenspröva den kommunala företags-

hälsovården – ”Kommunhälsan”. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i Mål och resursplan 2012 med plan för 
2013–2014, kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra konkurrens-
utsättningsprogrammet. 
 
Utifrån detta uppdrag har koncernstaben gjort en första översyn av 
möjliga verksamheter att konkurrensutsätta. En av dessa verksamheter 
är kommunens företagshälsovård – Kommunhälsan. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 128 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-25 
• Konkurrensprövning – Kommunhälsan, koncernstabens förstudie, 

daterad april 2012 
• Koncernstabens PM, Styrkor, svagheter, möjligheter och hot med 

konkurrensutsättning av företagshälsovård, 2012-06-20 
• Nulägesbeskrivning av företagshälsovård, version 3, 2012-04-26 
• Protokoll från Centrala samverkansgruppen, 2012-05-07 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-08-23, § 59 
 
– – – – 
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
    

    
 

 
 
KS-2012-00634 
 

§ 215 Ombyggnad av kommunhusets entré och 
reception 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet för att få belyst helheten i prioriteringar 

inom investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2013.  

Bakgrund 
Många medborgares första fysiska möte med förtroendevalda eller 
tjänstemän inom Sundsvalls kommuns startar ofta med ett inträde i 
kommunhusets entré. Denna entré har inte genomgått någon genom-
gripande teknisk, gestaltnings eller större organisatorisk förändring 
under de 35 år som den varit i bruk. Det är därför angeläget att den ut-
formas så att den uppfyller värdskapsprojektets mål med välkomnande 
lokaler. 

Överläggning och beslutsgång  
Bodil Hansson (S) yrkar med medhåll av Claes Stockhaus (V) att 
ärendet ska återremitteras för att få belyst helheten i prioriteringarna 
inom investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2013.  
 
Stefan Falk (FP) instämmer i Bodil Hanssons (S) och Claes  
Stockhaus (V) yrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, 
nämligen förslaget om återremittering från Bodil Hansson (S), Claes 
Stockhaus (V), och Stefan Falk (FP). Han finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget.   

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 131 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-21 
• Planritning entré Sundsvalls kommunhus, 2012-08-22 
• Situationsplan, arbetsmaterial 2012-08-08 
 
– – – – 
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KS-2012-00657 
 

§ 216 Vagott tillagningskök i Matfors, nybyggnad 
av lastkaj och sophus – medel ur 2013 års 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att få belyst helheten i prioriteringarna 

inom investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2013. 

Bakgrund 
Ärendet rör genomförandet av en beställning från Galant kost och städ 
vid koncernstaben, service och teknik. Beställningen omfattar ut-
byggnad av lastkaj samt anläggande av sophus vid tillagningsköket 
Vagott i Matfors. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras enligt motiveringen från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som framfördes i finans- och 
näringslivsutskottet, nämligen att ärendet ska återremitteras för att få 
belyst helheten i prioriteringarna inom investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 2013. 
 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga att ärendet ska återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 132 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-24 
 
– – – – 
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KS-2012-00056 
 

§ 217 Hyresbefrielse till Sundsvalls Studenters 
Kårhus AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Sundsvalls Studenters Kårhus AB hyresbefrielse för 2 

månader 2012 gällande förhyrning av Rådmannen 6, 
  
att hyressubventionen på 76 000 kronor finansieras från kommun-

styrelsens anslag för oförutsedda behov i Mål och resursplan 
2012, samt 

  
att uppdra till koncernstaben, service och teknik, att inför 2013 se 

över hyresavtalet med Sundsvalls Studenters Kårhus AB. 

Bakgrund 
Sundsvalls Studenters Kårhus hyr Rådmannen 6 för studentverksamhet. 
Förhyrningen gäller hela fastigheten på Köpmangatan 15. 
 
Föreningen har haft ett dåligt resultat 2011 och har svårt att förutse hur 
2012 kommer att utvecklas och ansöker därför om Föreningen har fått 2 
månader befrielse årligen sedan 2007. Kostnaden uppgår till 38 000 
kronor/månad eller totalt 76 000 kronor per år. 

Jäv 
Ordföranden Lars Persson (FP) anmäler jäv. Sven Bredberg (M), 
tjänstgör istället för honom, och ersätter också honom som ordförande. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-09-13, § 76 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-28 
 
– – – – 
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KS-2012-00635 
 

§ 218 Information från Stadsbacken AB rörande 
utbyggnad av VA-nätet på Alnön och i 
Njurunda (VA-projekt 2015) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana Sundsvall Vatten AB att med kraft styra investeringen 

för att om möjligt genomföra den till ett lägre belopp än nu 
beräknat,  

  
att uppdra åt Sundsvall Vatten att fortlöpande, bland annat i 

delårsrapporter och årsredovisningar, redovisa investeringens 
fortsatta framdrift och även lämna en slutredovisning till 
kommunfullmäktige efter genomförandet, samt 

  
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB (SVAB) har i en skrivelse till Stadsbacken AB 
(SBAB) informerat om pågående investeringsprojekt på Alnö. SBAB 
har vid styrelsemöte 5 september 2012 behandlat ärendet och lämnat 
den vidare till kommunen. 
 
Investeringsprojektet beräknades inledningsvis, i 2009 års prisnivå, 
uppgå till 250 mnkr men efterhand har slutkostnadskalkylen ökat. Med 
hänsyn taget till vad som redovisas ovan uppgår slutkostnadskalkylen 
nu till 420 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-24, § 142 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-17 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2012-09-05, § 87 
• Stadsbackens skrivelse, 2012-08-28 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse 2012-07-19 
• Sundsvall Vatten AB:s protokoll 2012-04-27, och 2012-05-22 
• PWC:s promemoria, april 2012 
• MittSverige Vatten, Beslut- och informationsgång i Sundsvall 

Vatten AB 
 
– – – – 
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KS-2012-00614 
 

§ 219 Servicegaranti för tidigt kundmöte 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa servicegaranti Tidigt kundmöte, samt 
  
att servicegarantin träder i kraft från och med 1 oktober 2012. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun ska i samarbete med näringslivet ta fram service-
garantier för ärenden som kan främja företagsklimatet men även säkra 
en god service, med hög tillgänglighet och korta handläggningstider för 
alla som söker våra tjänster. Koncernstaben föreslår att kommun-
styrelsen upprättar en garanti för tidigt kundmöte som kompletterar 
kommunfullmäktiges grundlöfte om att erbjuda en koordinator för 
företagsärenden. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 138 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-06 
• Koncernstabens förslag till servicegaranti – Tidigt kundmöte 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-04-16, § 97 
 
– – – – 
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KS-2012-00505 
 

§ 220 Översyn av Sundsvalls kommuns 25-årsgåva 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anslaget för minnesgåvor höjs från 700 000 kr till 950 000 kr 

från och med 1 jan 2013, samt 
  
att höjningen av anslaget inarbetas i kommande mål och 

resursplaner. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun vill särskilt uppmärksamma och uppmuntra 
anställda som varit arbetsgivaren anställningstrogen i 25 år, detta sker 
genom att arbetsgivaren ger den anställde en så kallad 25-årsgåva. Då 
inga förändringar gällande beloppet för den så kallade resegratifika-
tionen har skett på många år föreslår koncernstaben att denna summa 
justeras för att bli jämförlig med övriga gåvor. 

Jäv 
Leif Nilsson (S), Linnea Kjellman (C), och ordföranden Lars Persson 
(FP) anmäler jäv. De ersätts i tur och ordning av Anders Hedenius (S), 
Marianne Andersson (MP), och Sven Bredberg (M). Sven Bredberg 
(M) ersätter även Lars Persson (FP) som ordförande.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-09-13, § 79 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-24 
 
– – – – 
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KS-2012-00643 
 

§ 221 Beslut om utställning, fördjupad översikts-
plan resecentrum och järnvägen genom 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kungöra och sända ut förslag till fördjupad översiktsplan för 

resecentrum och järnvägen genom Sundsvall med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2012-08-21, på utställning, 
samt 

  
att utställningstiden sätts till 2012-10-01-2012-12-03. 

Bakgrund 
I den fördjupade översiktsplanens utställningshandling, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), redovisas ett planförslag med en 
nedsänkt järnväg genom staden enligt det långa nedsänkningsalter-
nativet, ett nytt centralt resecentrum i anslutning till befintlig järnvägs-
station och en regional station i anslutning till Mittuniversitetet och den 
tänkta Västra Länken. Även det korta nedsänkningsalternativet be-
handlas. 
 
Den fördjupade översiktsplanen med tillhörande MKB var under 
perioden 23 mars 2011 – 23 maj 2011 ute på samråd. Cirka 140 
personer och instanser fick planhandling samt MKB för yttrande 
respektive för kännedom. 

Överläggning och beslutsgång  
Ordföranden yrkar att utställningstiden sätts till 2012-10-01 till och 
med 2012-12-03.  
 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 59 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-21 
• Förslag till fördjupad översiktsplan med miljökonsekvens-

beskrivning för resecentrum och järnvägen genom Sundsvall, 
2012-08-21 

– – – – 
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KS-2012-00243 
 

§ 222 Projektdirektiv för Sundsvalls kommun-
koncerns energieffektivisering och kol-
dioxidreducering med mål för 2014 och 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna projektdirektivet för genomförande av ”Sundsvalls 

kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering 
med mål för 2014 och 2020”, daterat 2012-03-02, rev 2012-09-13. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommunfullmäktige beslutade 2012-02-13 § 21, att anta 
”Strategi för Sundsvalls Kommunkoncerns energieffektivisering och 
koldioxidreducering med mål 2014 och 2020”. I beslutet gavs uppdrag 
till kommunstyrelsen att ta fram ett direktiv för genomförandet av 
antagen strategi. Projektets styrgrupp har arbetat fram och godkänt 
detta direktiv, som nu lämnas över för ett politiskt beslut om genom-
förande. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-09-13, § 75 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-22 
• Projektdirektiv, Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering 

och koldioxidreducering med mål 2014 och 2020, daterad  
2012-03-02, rev 2012-09-13, med bilagan Riskanalys version 1.1 

 
– – – – 
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KS-2011-00654 
 

§ 223 Framtida hantering av Sundsvalls livsmiljö-
bokslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Livsmiljöbokslutet följer upp RIKARE med hjälp av nyckeltal 

utifrån de tre hållbarhetsperspektiven; ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet, 

  
att Livsmiljöbokslutet produceras varje år med start hösten 2013 för 

att kunna utgöra ett underlag i processen för mål och resurs-
planen, 

  
att Livsmiljöbokslutet byter namn till Hållbart Sundsvall 20XX – 

Livsmiljösanalys, 
  
att uppföljningen av kommunkoncernens arbete enligt Agenda 21 

även fortsättningsvis görs i kommunens årsredovisning, samt 
  
att upphäva första och andra att-satsen i kommunstyrelsens beslut 

2011-09-12, § 287. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva fjärde att-satsen i kommunfullmäktiges beslut  

2006-05-29, § 674. 

Bakgrund 
Livsmiljöbokslutet (LMB) har funnits i 21 år och har till viss del 
redovisat tillståndet i den geografiska kommunen för miljö och folk-
hälsa men även kommunkoncernens arbete inom samma områden. 
Målgruppen för livsmiljöbokslutet har varit politiker, handläggare på 
förvaltningar och kommunens bolag, externa aktörer, skolor och 
intresserade sundsvallsbor. 
 
Kommunstyrelsen har gett miljökontoret i uppdrag att under 2012 
utreda hur kommunkoncernen fortsättningsvis ska arbeta med Livs-
miljöbokslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-03, reviderad 2012-09-13 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-09-13, § 77 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 287 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2006-05-29, § 674 
 
– – – – 
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KS-2012-00647 
 

§ 224 Återvinning av matavfall 2009-2012 – 
Uppföljningsrapport 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningsrapport ”Återvinning av matavfall  

2009-2012”, daterad 2012-08-20, 
  
att förlänga projektet ”Återvinning av matavfall” till 31 december 

2014, 
  
att anta mål för projektet enligt koncernstabens förslag 2012-08-23, 

samt 
  
att kostnaderna för projektet finansieras inom renhållningstaxan för 

hushållsavfall. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun är ansvarig för insamling av hushållsavfall i 
kommunen. Reko har uppdraget att företräda kommunen mot kunder 
och entreprenörer. Reko har upprättat en uppföljningsrapport som 
beskriver projektet att införa insamling av matavfall 2009-2012 och 
resultatet av projektet. I rapporten finns också förslag på en fortsättning 
av projektet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-09-13, § 73 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-23 
• Reko Sundsvall AB:s uppföljningsrapport om återvinning av 

matavfall 2009-2012, daterad 2012-08-20 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2008-09-15, § 486 
 
– – – – 
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KS-2012-00553 
 

§ 225 Samordning av fordonsparken, MRP-uppdrag 
SAM 7d, 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens redogörelse för hur uppdrag SAM 7d 

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

  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål och resursplan 2011-2012 med plan 
för 2013-2014 gett kommunstyrelsen i uppdrag att samordna den kom-
munala fordonsparken inom ett och samma system för fordonshantering. 
Arbetet med samordning har under 2011 slutförts av service och teknik. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-09-13, § 78 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-29 
 
– – – – 
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KS-2012-00117 
 

§ 226 Motion (FP) utbildningsstöd för familjehems-
placerade barn och ungdomar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 

Bakgrund 
Maria Lilja och Marie Melsom, Folkpartiet, har i sin motion daterad 
2012-01-16 yrkat på utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn och 
ungdomar. Koncernstaben föreslår, i likhet med socialnämnden, att till-
styrka motionen, samt föreslår att socialnämnden samverkar med barn- 
och utbildningsnämnden i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 60 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-05 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-06-20, § 74 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2012-05-25 
• Socialnämndens protokoll, 2012-05-23, § 90 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-04-27 
• Motion (FP) om utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn och 

ungdomar, 2012-01-16 
 
– – – – 
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KS-2011-00995 
 

§ 227 Motion (S) för att skapa bättre framtids-
utsikter för familjehemsplacerade barn 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt 
  
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, i samverkan med 

socialnämnden, att erbjuda familjehemsplacerade barn särskilt 
stöd i undervisningen. 

Bakgrund 
Malin Larsson och Elisabeth Unander, Socialdemokraterna, har 
2011-11-14 lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 
Sundsvalls kommun skall erbjuda särskilt stöd i undervisningen åt 
familjehemsplacerade barn. Koncernstaben föreslår, i likhet med barn- 
och utbildningsnämnden, att tillstyrka motionen, samt föreslår att barn-
och utbildningsnämnden samverkar med socialnämnden i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-09-11, § 61 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-09 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-06-20, § 73 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2012-02-06 
• Socialnämndens protokoll, 2012-05-23, § 90 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-04-27 
• Motion (S) för att skapa bättre framtidsutsikter för familjehems-

placerade barn, 2011-11-14 
 
– – – – 
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KS-2012-00535 
 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 

2013: 
14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni,  
16 september, 14 oktober, 11 november och 2 december, 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och närings-

livsutskottet 2013: 
15 och 29 januari, 12 och 26 februari, 19 mars, 2, 16 och  
30 april (09.00), 7 och 21 maj, 25 juni, 3 och 17 september,  
1, 15 och 29 oktober, 19 november och 17 december, 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och utvecklings-

utskottet 2013: 
29 januari, 26 februari, 2 och 30 april, 21 maj, 25 juni,  
3 september, 1 och 29 oktober, 19 november och 17 december, 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och 

serviceutskottet 2013: 
15 januari, 12 februari, 19 mars, 16 april, 7 maj, 18 juni,  
27 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och  
10 december, 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för kommun-

styrelsen 2014: 
13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni,  
15 september, 13 oktober, 10 november (konstituerande)  
och 1 december, 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- 

och näringslivsutskottet 2014: 
14 och 28 januari, 18 februari, 4 och 18 mars, 1, 15 och  
29 april, 6 och 20 maj, 24 juni, 2, 16 och 30 september,  
14 och 28 oktober, 18 november och 16 december, 
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att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 
utvecklingsutskottet 2014: 
28 januari, 4 mars, 1 och 29 april, 20 maj, 24 juni, 2 och  
30 september, 28 oktober, 18 november och 16 december, 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar infrastruktur- 

och serviceutskottet 2014: 
14 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 6 maj, 17 juni,  
26 augusti, 16 september, 14 oktober, 17 november (måndag) 
och 9 december, 

  
att kommunstyrelsens och finans- och näringslivsutskottets 

sammanträden förläggs till klockan 14.00 på sammanträdes-
dagarna om inget annat angivits, samt 

  
att plan- och utvecklingsutskottets och infrastruktur- och service-

utskottets sammanträden förläggs till klockan 09.00 på samman-
trädesdagarna. 

  

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess utskott för 2013 med plan för 2014. När 
kommunstyrelsen behandlade förslaget, 2012-09-03, § 199, beslutade 
man att återremitterar ärendet med motiveringen att förslaget till 
sammanträdesdagar i möjligaste mån ska hålla torsdagar fria från 
sammanträden. Nu har koncernstaben tagit fram ett nytt förslag som 
innebär att samtliga utskottssammanträden hålls på tisdagar. 
 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 2013 med plan för 
2014 behandlas i ett separat ärende, KS-2012-00536. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-13, reviderad 2012-09-11 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 199 

 
– – – – 
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KS-2012-00500 
 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Else Ammor (M) till ny ledamot i kommunstyrelsens 

finans- och näringslivsutskott efter Malin Broström (M). 

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

Överläggning och beslutsgång 
Erland Solander (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Else Ammor 
(M) till ny ledamot i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott.  
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från 
Erland Solander (M).  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 202 
• Malin Broströms (M) avsägelse, 2012-05-15 
 
– – – – 
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KS-2012-00708 
 

§ 230 Val av ny ledamot till kommunstyrelsens 
plan- och utvecklingsutskott 

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

plan- och utvecklingsutskott efter Else Ammor (M). 

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

Överläggning och beslutsgång 
Erland Solander (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Jörgen 
Berglund (M) till ny ledamot i plan- och utvecklingsutskottet.  
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från 
Erland Solander (M).  

Beslutsunderlag 
• Else Ammors (M) avsägelse, 2012-09-17 
 
– – – – 
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KS-2012-00709 
 

§ 231 Val av adjungerad ledamot till arbetsgruppen 
för översyn av Sundsvalls kommuns alkohol-
politiska riktlinjer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Annika Kallin (S) till adjungerad ledamot i den tvärpolitiska 

arbetsgruppen för översyn av Sundsvalls kommuns alkohol-
politiska riktlinjer. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-25 § 309 att bifalla delar av en 
motion (M) vars yrkande gällde att tillsätta en tvärpolitisk arbetsgrupp 
för att göra en översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska rikt-
linjer. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-10-11 § 1041 beslutades att 
den tvärpolitiska arbetsgruppen ska bestå av fem personer, tre från 
majoriteten och två från oppositionen. Vidare beslutades att stadsbygg-
nadsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsens samordnings-
utskott ska vara representerade i arbetsgruppen. 
 
Vid arbetsgruppens första möte konstaterades att någon representant 
från stadsbyggnadsnämnden inte fanns med. Koncernstaben föreslår 
därför kommunstyrelsen att utse Annika Kallin (s) från stadsbyggnads-
nämnden till adjungerad ledamot i arbetsgruppen för översyn av de 
alkoholpolitiska riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-24 
 
– – – – 
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§ 232 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut 
 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott 

o Finans- och näringslivsutskottet den 11 och 24 september 2012 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 11 september 2012 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 13 september 2012 

 
• Beslut fattade av service och teknik om 

o komplettering/ändring av attestförteckning på drift- och 
investeringskonton för 2012, 2012-08-30 (KS-2012-00022) 

 
– – – – 
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KS-2012-00009 

§ 233 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Revisionsrapport, Överförmyndarnämndens ansvarsutövande 2012 

(KS-2012-00663) 
• Revisionsrapport, Förtroendenämndens ansvarsutövande 2012 

(KS-2012-00664) 
• Revisionsrapport, Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 

2012 (KS-2012-00665) 
• Kommunrevisionens granskningsredogörelse av daglig verksamhet/ 

dagverksamhet (KS-2012-00666) 
• Länsstyrelsen Västernorrlands sammanställning om ”Folkhälso-

främjande projekt finansierade genom stadsbidrag i Västernorrland 
under åren 2006-2010” (KS-2012-00677) 

 
• Styrelseprotokoll: 

o Mitthem AB, 2012-09-05 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), 2012-08-23 

 
• Sveriges kommuner och landsting 

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

 
– – – – 
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