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Tid Kl. 14.00–15.40 
Ajournering Kl 15.00–15.15 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Beslutande    
Ledamöter Magnus Sjödin (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande, ej § 251 på grund av jäv 
 Jörgen Berglund (M)   
 Habib Effati (M) ej § 251 på grund av jäv  
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP) ej § 251 på grund av jäv  
 Linnéa Kjellman (C)   
 Hans Brynielsson (KD) ej § 251 på grund av jäv  
 Peder Björk (S) ej § 251 på grund av jäv  
 Bodil Hansson (S) §§ 234-251  
 Anders Hedenius (S) ersättare för João Pinheiro (S) 
 Lena Österlund (S) ej § 251 på grund av jäv  
 Jan-Olov Lampinen (S) ersättare för Leif Nilsson (S) 
 Åsa Ulander (S)   
 Kim G Ottosson (V) ej § 251 på grund av jäv  
    
Tjänstgörande ersättare Sven Bredberg (M) § 251  
 Stefan Falk (FP) § 251  
 MariAnne Andersson (MP) § 251  
 Bertil Hörnqvist (KD) § 251  
 Anders Hedenius (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S) §§ 251 och 252-262  
 Arianne Sundman (S) § 251  
    
Övriga närvarande    
Ersättare Erland Solander (M) ej § 251 på grund av jäv  
 Sven Bredberg (M)   
 Else Ammor (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP) ej § 251 på grund av jäv  
 Kjell Bergkvist (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Anders Hedenius (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Arianne Sundman (S)   
 Claes Stockhaus (V) ej § 251 på grund av jäv  
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Tjänstemän Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Arne Mattisson kommunjurist § 236 
 Lennart Andersson stabschef § 260 
Praktikant Romina Effati   

 
 

Protokollet omfattar §§ 234 – 262 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lena Österlund  Åsa Ulander 
Justerare §§ 234-250, 252-262 Justerare § 251 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-11-05 2012-11-07 2012-11-07 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-12-03 2012-11-07 – 2012-11-28 
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 Åsa Ulander som ersättare. 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-11-05 4 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2012-00005 
 

§ 234 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: 
 
• Projekt E4 Sundsvall 
• Sundsvall Härnösands flygplats, Midlanda 
• Lokalfrågor för Mittuniversitetet 
• Sundsvall Energi AB:s samarbete med SCA om energileveranser  
• Biogasprojektet 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-11-05 5 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2012-00822 
 

§ 235 Information från socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 
behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det 
beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje 
sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommun-
styrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska 
situation och eventuella åtgärder som vidtagits. 
 
– – – – 
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KS-2012-00346 
 

§ 236 Kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ny delegationsordning för kommunstyrelsen enligt 

koncernstabens förslag daterat 2012-10-04, samt 
  
att upphäva tidigare delegationsordning, fastställd 2011-10-17 

§ 320. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslöt 2011-10-17 att fastställa ny delegations-
ordning för kommunstyrelsen enligt ett av koncernstaben upprättat 
förslag. Härefter har kommunstyrelsen beslutat om en ny arbetsför-
delning mellan kommunstyrelsens utskott. Detta påverkar delegations-
ordningen och medför att en revidering av denna är erforderlig. 
 
Det har även framkommit att vissa andra ändringar i delegations-
ordningen bör ske. En översyn av delegationsordningen har därför 
gjorts. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 89 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-04 
• Koncernstabens förslag till delegationsordning, 2012-10-04 
• Koncernstaben, service och tekniks yttrande, 2012-06-25 
• Yttrande från kommunstyrelsens verksamheter på 

stadsbyggnadskontoret, 2012-06-20  
• Yttrande från kommunstyrelsens verksamheter på miljökontoret, 

2012-06-07 
• Koncernstaben, ekonomi och verksamhetsstyrnings yttrande,  

2012-05-14 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-04-02, § 90 
 
– – – – 
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KS-2012-00733 
 

§ 237 Mål och resursplan 2013 för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att få klarhet dels i ställningstagandet om 

SAMT-projektet och dels om att det från och med 2013 inte kan 
påräknas 2/3-dels kompensation för ökade hyreskostnader för de 
investeringsobjekt som ingår i ramen för förvaltningsfastigheter. 

Bakgrund 
Föreliggande förslag till Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen 
innehåller mål och indikatorer inom huvudprocesserna Ledning, 
Näringsliv och arbete, Samhällsbyggnad samt stödprocessen Verksam-
hetsstöd. Förslaget beskriver också kommunstyrelsens ekonomi samt 
förslag till fördelning av resurserna. Koncernstaben föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner förslaget till Mål och resursplan. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att få klarhet 
dels i ställningstagandet om SAMT-projektet och dels om att det från 
och med 2013 inte kan påräknas 2/3-dels kompensation för ökade 
hyreskostnader för de investeringsobjekt som ingår i ramen för 
förvaltningsfastigheter. 
 
Peder Björk (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Han yrkar vidare 
bifall till infrastruktur- och serviceutskottets förslag med tillägg av 
skriftligt förslag från Socialdemokraterna. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkanden. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag om återremiss och dels Peder Björks (S) och 
Kim G Ottossons (V) förslag. Han ställer först proposition på förslaget 
om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet. 
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Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), Anders Hedenius (S), Lena 
Österlund (S), Jan-Olov Lampinen (S), Åsa Ulander (S) och Kim G 
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 84 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-19 
• Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen, förslag 2012-10-19 
• Koncernstabens PM, 2012-10-31, utskickat per e-post 
 
– – – – 
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KS-2012-00633 
 

§ 238 Slutredovisning MRP-uppdrag SAM nr 8 2012 
– Kollektivtrafik/billiga pensionärsresor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av Kollektivtrafik/billiga 

pensionärsresor, MRP-uppdrag SAM nr 8 2012, samt 
  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Ärendet redovisar statusen på deluppdragen inom MRP uppdraget. 
Förslaget är att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdraget SAM 
nr 8 2012. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 85 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilaga 1, 2012-08-20 
 
– – – – 
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KS-2010-00598 
 

§ 239 Internationaliseringsprogram för Sundsvalls 
kommun, MRP-uppdrag nr 7, 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva Sundsvalls kommuns internationaliseringsprogram, 
  
att uttala att det internationella perspektivet framledes ska ingå som 

en del i kommunens verksamhetsutveckling i syfte att öka 
måluppfyllelsen, samt 

  
att lägga denna rapportering till sina handlingar och därmed för-

klara MRP-uppdrag nr 7, 2008 avslutat. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att Sundsvalls kommuns internationaliserings- 
program upphävs. Ansvaret för omvärldsbevakning och internationella 
frågor bör i stället ingå som en naturlig del i utvecklingen av kommu-
nens verksamheter, i syfte att medverka till ökad måluppfyllelse. 
 
Arbetet bör genomföras utifrån tre motiv: 

o Verksamhetsutveckling/personalutveckling 
o EU-frågor – bevakning och påverkan 
o Ökad befolkning och mer arbetskraft 

 
Ärendet bordlades vid plan- och utvecklingsutskottets sammanträde 
den 24 april 2012 i avvaktan på fullmäktiges beslut om mål och resurs-
plan 2013-2014 med plan för 2015-2016. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 66 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-04-21, reviderad 2011-07-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2001-01-29, § 394 
• Internationaliseringsprogram för Sundsvalls kommun, 2001-01-16 
 
– – – – 
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§ 240 Avtal om annan ersättning avseende 
Skönsmon 2:101 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att teckna avtal med Trafik-

verket om annan ersättning med 1 211 300 kronor för förlorade 
tomträttsavgälder för fastigheten Skönsmon 2:101, samt 

  
att engångsersättningen på 1 211 300 kronor tillfaller stadsbygg-

nadsnämnden. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen tecknar avtal med 
Trafikverket om annan ersättning med 1 211 300 kronor p.g.a. att 
kommunens fastighet Skönsmon 2:101 tas i anspråk i E4-projektet. 
Fastigheten, som är belägen intill oljehamnen på Skönsmon, har varit 
upplåten med tomträtt. Kommunen har tidigare förvärvat tomträtten 
och fått ersättning för detta av Trafikverket. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 149 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-03 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-09-26, § 139 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-08-14 
• Förslag till avtal om annan ersättning 
 
– – – – 
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§ 241 Ansökan om internlån från 2013 års intern-
låneram för lokalförändringar i gymnasie-
skolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om 14,0 mnkr från 2013 års internlåneram för genom-

förande av lokalförändringar i gymnasieskolan, samt 
  
att attesträtt på beslutade medel ges till Jenny Erlandsson vid 

koncernstaben, service och teknik. 

Bakgrund 
Ärendet rör genomförande av beställning från barn- och utbildnings-
förvaltningen. Beställningen omfattar ombyggnation av lokaler på 
Hedbergska skolan, Åkersviks skolan och Västermalms skola. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 87 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-03 
 
– – – – 
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§ 242 Renhållningstaxa för hushållsavfall 2013 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla 

från 2013-01-01, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, daterat 
2012-10-03. 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 
2012. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushålls-
avfall. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 83 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-05 
• Reko Sundsvall AB:s, förslag till renhållningstaxa för hushålls-

avfall för 2013 
• Avfallstaxa 2012 
 
– – – – 
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§ 243 Sundsvall Oljehamn AB – revidering av 
uppdrags- och nyttjanderättsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ingå tilläggsavtal till uppdrags- och nyttjanderättsavtal daterat 

2008-01-01 med Sundsvall Oljehamn AB enligt koncernstabens 
förslag. 

Bakgrund 
Genom att E4 kommer att få en ny sträckning invid oljehamnen har 
Sundsvall Oljehamn AB uppmärksammat kommunen på att det om-
rådet till uppdrags- och nyttjanderättsavtalet daterat 2008-01-01, bör 
ändras. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en karta med den nya 
gränsen för det område som Sundsvall Oljehamn AB avser att utnyttja 
enligt avtal med kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 150 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-28 
• Uppdrags- och nyttjanderättsavtal inkl. bilagorna 1-2, 2008-01-01 
• Tilläggsavtal till uppdrags- och nyttjanderättsavtalet inkl. bilagorna 

1a-1b 
 
– – – – 
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KS-2012-00695 
 

§ 244 Kommunens ställningstagande till Lands-
tinget Västernorrlands beslut att hos rege-
ringen ansöka om att överta det regionala 
utvecklingsansvaret i Västernorrland 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka Landstinget Västernorrlands ansökan om övertagande 

av det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrland, samt  
  
att till Landstinget Västernorrland uttala vikten av att länets kommun-

er aktivt involveras i arbetet med framtida länsutvecklingsfrågor. 

Bakgrund 
Landstingsstyrelsen beslutade 2012-09-13, att föreslå landstings-
fullmäktige, att ansöka till regeringen om att från och med 2015 få 
överta ansvaret för den regionala utvecklingen i Västernorrland och 
därmed få status som regionkommun i enlighet med lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län, SFS 2010:630. Landstingsstyrelsen be-
slutade också att kommunernas ställningstaganden i frågan ska biläggas 
ansökan till regeringen. Landstinget efterfrågar nu kommunernas 
formella ställningstagande i form av ett tillstyrkande eller avstyrkande 
till en sådan ansökan. 

Överläggning och beslutsgång 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till följande två att-satser: 
 
att tillstyrka Landstinget Västernorrlands ansökan om övertagande av 
det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrland, samt 
 
att till Landstinget Västernorrland uttala vikten av att länets kommuner 
aktivt involveras i arbetet med framtida länsutvecklingsfrågor. 
 
Peder Björk (S) tillstyrker förslaget från landstinget och ställer sig 
bakom Lars Perssons (FP) yrkande. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-11-05 16 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på första att-satsen i Lars Perssons 
(FP) förslag och bifall till den andra att-satsen. 
 
Kim G Ottosson (V), Linnéa Kjellman (C), Sverker Ottosson (MP) och 
Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till Lars Perssons (FP) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande den 
första att-satsen, dels Lars Persson (FP) med fleras förslag och dels 
Jörgen Berglunds (M) förslag. Han ställer proposition på förslagen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Persson (FP) med fleras 
förslag. Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut 
gällande att-sats två som också blir kommunstyrelsens beslut. 

Reservation 
Magnus Sjödin (M), Jörgen Berglund (M) och Habib Effati (M) 
reserverar sig mot beslutet gällande första att-satsen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-20 
• Landstinget Västernorrlands förfrågan, 2012-09-13 
• Landstinget Västernorrlands protokoll, 2012-09-13, § 195 med 

bilagorna: 
o Underlag inför Landstinget Västernorrlands beslut om att 

ansöka om att få ett sammanhållande ansvar för den regionala 
utvecklingen”, 2012-08-28 

o Region Västernorrland – diskussionsunderlag för de politiska 
partierna 

 
– – – – 
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KS-2012-00660 
 

§ 245 Yttrande över Länsstyrelsen Västernorrlands 
utkast till krisledningsplan och program för 
räddningstjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun inte har några synpunkter på Länsstyrelsen 

Västernorrlands utkast, daterat 2012-08-23, till Krisledningsplan 
och program för räddningstjänst. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till krisledningsplan och pro-
gram för räddningstjänst. Krisledningsplanen gäller för Länsstyrelsen i 
Västernorrland. Länsstyrelsen har gett Sundsvalls kommun möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget innan den fastställs. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 153 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-25 
• Länsstyrelsen Västernorrlands remisskrivelse, 2012-08-23 
• Krisledningsplan och program för räddningstjänst, utkast 2012-08-23 

 
– – – – 
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KS-2012-00575 
 

§ 246 Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering 
av vindkraft vid Jenåsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avstyrka verk 26 enligt bilagan ”Vindkraftverk och etablerings-

områden” daterad 2012-10-09, inom lokaliseringen Jenåsen, 
  
att tillstyrka verk 1-25 enligt bilagan ”Vindkraftverk och etable-

ringsområden” daterad 2012-10-09, inom lokaliseringen 
Jenåsen, samt 

  
att till miljöprövningsdelegationen framföra betydelsen av att 

Gudmundtjärns kulturmiljö av riksintresse skyddas även av-
seende etableringar inom Timrå kommun. 

Bakgrund 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har fått en ansökan från 
Svenska Vindbolaget om att etablera en vindkraftspark vid Jenåsen. För 
lokalisering av stora vindkraftsparker krävs kommunens tillstyrkan 
enligt miljöbalkens 16 kap 4§. Kommunstyrelsen har delegation från 
kommunfullmäktige på yttranden i dessa ärenden. Miljöprövnings-
delegationen får endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om 
kommunen tillstyrkt det. Denna ansökan omfattar uppförande och drift 
av maximalt 26 vindkraftverk inom ett angivet område. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 67 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-28 
• Begäran om tillstyrkan., Miljöprövningsdelegationen, 2012-06-20 
• Vindkraftverk och etableringsområden, daterad 2012-10-09 
• Siktanalys Gudmundstjärn, e-post 2012-09-25 
• Utdrag ur översiktsplan Sundsvalls kommun, lagakraftvunnen, 

2012-05-15 
• Miljönämndens protokoll, 2012-09-05, § 52 
• Miljökontorets skrivelse, 2012-08-28 

 
– – – – 
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KS-2011-00979 
 

§ 247 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - 
samrådsredogörelse 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, samt 
  
att inarbeta områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS) i den kommuntäckande översiktsplanen inför utställning. 

Bakgrund 
Ett förslag till tematiskt tillägg till Sundsvalls kommuns översiktsplan 
om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har varit ute på sam-
råd under tiden 111222 - 120220. Samrådsredogörelse har upprättats 
och ärendet handlar om hur kommunens skall gå vidare i arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 68 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-04 
• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), Samrådsredo-

görelse från samråd 2011-12-22 — 2012-02-20 
• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), Inkomna yttranden 

under samråd 2011-12-22 — 2012-02-20, utskickat per e-post 
 
– – – – 
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KS-2012-00754 
 

§ 248 Ändring av trafikbeställning för Matfors och 
Anundgård 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att omprioritera i budgeten med målet 

att genomföra utökad trafik för Matfors och Anundgård. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-30 om trafikbeställning för 2011-
2012 till Västernorrlands Läns Trafik AB (KS-2011-00454). I denna 
ingick bl. a att upphandla utökad trafik för Matfors och Anundgård. 
 
Den positiva utvecklingen av resandet på Hundralappen och därmed 
ökade kostnader för åtgärden, innebär att trafikutökningen inte kan 
finansieras via MRP uppdrag 8a. Koncernstaben föreslår därför att 
upphandling av kollektivtrafik till och från Matfors (linje 41) och 
Anundgård (linje 28) ska avvakta till trafikupphandlingen 2014. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) yrkar att ärendet återremitteras för att omprioritera i 
budgeten med målet att genomföra utökad trafik för Matfors och 
Anundgård. 
 
Kim G Ottosson (V) och Magnus Sjödin (M) instämmer i yrkandet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 86 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-09 
 
– – – – 
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KS-2012-00244 
 

§ 249 Förlängd tidsfrist för att ta fram förslag till 
utökad strategi för Sundsvalls kommun-
koncerns energieffektivisering och koldioxid-
reducering med mål för 2014-2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga kommunstyrelsens tidsfrist för att ta fram ett förslag på 

en utökad energi- och klimatstrategi till december 2013. 

Bakgrund 
Den 13 februari 2012 antog kommunfullmäktige ”Strategi för Sund-
svalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering 
med mål för 2014 och 2020”. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt 
att en utökad strategi för energi och klimat ska tas fram för behandling i 
kommunfullmäktige i november 2012. 
 
I dagsläget gör koncernstaben bedömningen att det arbete som startats 
upp med nuvarande energi- och klimatstrategi för kommunkoncernen 
behöver utrymme att utvecklas innan strategin utökas. Bland annat 
behövs ett tillfredställande uppföljningssystem för arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 88 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-02-13, § 21 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-11-05 22 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2012-00728 
 

§ 250 Sundsvalls kommuns medlemskap i nät-
verket Eurotowns 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun avslutar medlemskapet i nätverket Euro-

towns så snart som möjligt. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har sedan 1 januari 2003 varit medlemmar i det 
europeiska nätverket Eurotowns. På grund av att kommunen under de 
senaste åren inte har avsatt resurser för att vara aktiv i nätverket och 
heller inte ser framtida möjligheter att avsätta resurser med tanke på 
kommande effektivisering av administration så föreslår koncernstaben 
att kommunen avslutar medlemskapet i nätverket så snart det är 
möjligt. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 65 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-01 
 
– – – – 
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KS-2012-00310 
 

§ 251 Motion (M) angående politikers pensions-
avtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen med följande justering, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma med förslag till reviderade regler om visstidspension i 
”bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroende-
valda”, 

  
att som underlag för kommunstyrelsens beredning inhämta syn-

punkter från arvodeskommittén, samt 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att försöka träffa frivilliga 

överenskommelser med de förtroendevalda, som nu åtnjuter 
visstidspension, om att dessa ska avstå från sin pension eller 
delar av denna. 

Bakgrund 
Magnus Sjödin, Moderaterna, yrkar i en motion  
 
att kommunfullmäktige ger arvodeskommittén i uppdrag att utreda hur 
vi kan ändra de gällande pensionsavtalen och utforma ett alternativ som 
fungerar som en grundtrygghet och inte som en långtidsförsörjning 
samt  
 
att arvodeskommittén även får i uppdrag att försöka omförhandla de 
pensionsavtal som nu löper med avgångna politiker i syfte att minska 
kostnaderna för skattebetalarna. 

Överläggning och beslutsgång 
Åsa Ulander (S) yrkar att ärendet återremitteras för att Arvodes-
kommitténs yttrande ska inhämtas innan ärendet behandlas. 
 
Sven Bredberg (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Åsa Ulanders (S) förslag om 
återremiss. Han ställer först proposition på yrkandet om återremiss och 
finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer han plan- och 
utvecklingsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Deltagande i beslut 
Bodil Hansson (S), Malin Larsson (S), Arianne Sundman (S), Anders 
Hedenius (S), Jan-Olov Lampinen (S) och Åsa Ulander (S) deltar inte i 
beslutet gällande plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Jäv  
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av 
ärendet. Hon saknar ersättare. 
 
Erland Solander (M), Mathias Rex (MP) och Claes Stockhaus (V), ej 
tjänstgörande ersättare, anmäler jäv. 
 
Peder Björk (S), Lena Österlund (S), Lars Persson (FP), Habib Effati 
(M), Sverker Ottosson (MP) och Hans Brynielsson (KD) anmäler jäv 
och ersätts av Malin Larsson (S), Arianne Sundman (S), Stefan Falk 
(FP), Sven Bredberg (M), MariAnne Andersson (MP) respektive Bertil 
Hörnqvist (KD) under behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 69 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-09-25 
• Motion (M) angående politikers pensionsavtal, 2012-03-29 
 
– – – – 
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KS-2011-00809 
 

§ 252 Motion (V) om revisionens möjlighet att 
granska externa utförare 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till samtliga nämnder att vid träffande av avtal med 

extern utförare av verksamhet inom nämndens ansvarsområde, 
tillgodose revisorernas rätt till insyn i den externa utförarens 
verksamhet, i den omfattning som krävs med kommunallagen 
och god revisionssed i beaktande, 

  
att uppdra till samtliga nämnder att, i den mån de finner det nöd-

vändigt mot bakgrund av kommunallagen och god redovisnings-
sed, se över befintliga avtal med externa utförare och vid behov 
söka komplettera avtalen i enlighet med att-sats ett, samt 

  
att genom ovanstående beslut anse Kim Ottossons (V) och Claes 

Stockhaus (V) motion 2011-09-27 bifallen. 

Bakgrund 
Kim Ottosson (V) och Claes Stockhaus (V) tar upp frågan om revi-
sorernas möjlighet till insyn i kommunal verksamhet som bedrivs av 
externa utförare, i deras motion 2011-09-27. Motionärerna föreslår att 
kommunens framtida avtal med externa utförare ska utformas så att 
revisorerna tillförsäkras rätt att genomföra sin granskning enligt god 
revisionssed. Motionärerna anser även att befintliga avtal ska 
kompletteras på detta sätt. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 70 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-05 
• Kommunrevisionen, remissvar inkl. bilagorna 1 och 2, 2011-11-29 
• Motion (V) om revisionens möjligheter att granska externa 

utförare, 2011-09-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00164 
 

§ 253 Motion (SD) om att förbättra situationen för 
stadens hemlösa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Den 13 februari 2012 motionerade Johnny Skalin, Sverigedemokrater-
na, om att förbättra situationen för stadens hemlösa. Sverigedemo-
kraternas fullmäktigegrupp ställer sig bakom motionen. Koncernstaben 
föreslår, i likhet med socialnämnden, att motionen kan anses besvarad. 

Deltagande i beslut 
Kim G Ottosson (V) och Peder Björk (S) meddelar att Vänsterpartiet 
och Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och återkommer 
i ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 90 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-17 
• Socialnämndens protokoll, 2012-06-20, § 111 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-05-25 
• Motion (SD) om att förbättra situationen för stadens hemlösa, 

2012-02-13 
 
– – – – 
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KS-2012-00163 
 

§ 254 Motion (S) om elcyklar i hemtjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Lena Österlund och Soili Sollén, Socialdemokraterna, har i en motion 
yrkat att Sundsvalls kommun i några centralorter i kommunen påbörjar 
ett försök med elcyklar inom hemtjänsten. Socialdemokraternas full-
mäktigegrupp har ställt sig bakom motionen. 

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

Reservation  
Peder Björk (S), Malin Larsson (S), Anders Hedenius (S), Lena 
Österlund (S), Jan-Olov Lampinen (S), Åsa Ulander (S) och Kim G 
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 91 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-28 
• Socialnämndens protokoll, 2012-04-18, § 74 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-03-27 
• Motion (S) om elcyklar i hemtjänsten, 2012-02-06 
 
– – – – 
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KS-2011-00811 
 

§ 255 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) och Lena Österlund (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag om avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Kim G Ottossons 
(V) och Lena Österlunds (S) förslag. Han ställer proposition på 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag. 

Reservation  
Peder Björk (S), Malin Larsson (S), Anders Hedenius (S), Lena 
Österlund (S), Jan-Olov Lampinen (S), Åsa Ulander (S) och Kim G 
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-10-25, § 92 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-18, med bilaga 2012-05-22 
• Motion (V) om gratis buss för åkande med barnvagn, 2011-09-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00772 
 

§ 256 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
överklagan av beslut i kommunfullmäktige 
avseende beslut om nedläggning av 
Nedansjö skola 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt koncern-

stabens förslag 2012-10-23. 

Bakgrund 
2012-09-17, § 162, beslöt kommunfullmäktige bl.a. att lägga ned/ 
avveckla Nedansjö skola samt att erbjuda eleverna plats på Stöde skola 
från och med höstterminen 2013. 
 
Anna Karlberg och Viktoria Engström, Nedansjö, har överklagat be-
slutet om skolnedläggning i Nedansjö och yrkat att beslutet upphävs. 
Som grund för detta har anförts att beslutet fattats på felaktiga grunder. 
Det överklagade beslutet laglighetsprövas av Förvaltningsrätten i 
Härnösand. En laglighetsprövning innebär att prövningen är begränsad 
till beslutets laglighet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-23 
• Koncernstabens förslag till yttrande, 2012-10-23 
• Förvaltningsrättens föreläggande, 2012-10-12 
• Överklagan, 2012-10-10 med följande bilagor: 

o Bilaga 1, Svar från förskolechef Anki Lindström samt rektor 
Eva Sundqvist Ström 

o Bilaga 2, Sundsvall kommuns konsekvensbeskrivning 
o Bilaga 3, Arbetsgruppens förslag till lokalutredning Matfors 

Stöde 
o Bilaga 4, Artikel i Sundsvalls Tidning, 2012-06-18 
o Bilaga 5, Skuggbudget och mailkonversation 
o Bilaga 6, Ordet fritt i Sundsvalls tidning våren, 2010-10-10 
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o Bilaga 7, Öppet brev från Stöde/Nedansjös samordningsgrupp 
o Bilaga 8, Konsekvensanalys sammanställd av Nedansjö 

byinnevånare 
 
– – – – 
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KS-2012-00781 och KS-2012-00771 
 

§ 257 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
överklagan av beslut i kommunstyrelsen om 
Mål och resursplan 2013-2014 – analys av 
konfliktpunkter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt koncern-

stabens förslag 2012-10-29. 

Bakgrund 
Johnny Skalin och Gerd Isaksson, var för sig, överklagar kommun-
styrelsens beslut den 1 oktober 2012, § 212 och yrkar att förvaltnings-
domstolen upphäver kommunstyrelsens beslut. 
 
Johnny Skalin har i detta ärende även begärt inhibition, något som 
förvaltningsrätten avslog i ett avgörande meddelat 2012-10-24. 
 
Grunden för Johnny Skalins överklagande av kommunstyrelsens beslut 
omfattar, som Kommunen uppfattar det, yrkande att domstolen upp-
häver det som Johnny Skalin kallar ”verkställande av konkurrens-
utsättning inom hemtjänsten”. 
 
Gerd Isaksson anför som grund för sin överklagan att beslutet är av 
sådan principiell beskaffenhet och av sådan vikt för Sundsvalls med-
borgare att det borde beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens avsikt med det överklagade beslutet var att verifiera 
den i juni av kommunfullmäktige beslutade nya budgeten (mål- och 
resursplan) mot de redan lagakraftvunna och till vissa delar redan verk-
ställda besluten. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet då de i 
grunden har inställningen att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige 
och inte i kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens förslag till yttrande, 2012-10-29 
• Förvaltningsrättens föreläggande, 2012-10-12 
• Överklagan från Gerd Isaksson (KS-2012-00771), 2012-10-11 med 

bilaga: 
o Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 212 

• Förvaltningsrättens beslut, 2012-10-15 
• Överklagan från Johnny Skalin (KS-2012-00781), 2012-10-10 med 

bilagor: 
o Bilaga 1, Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 212 
o Bilaga 2, Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-04-16, § 92 
o Bilaga 3, Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-06-18, § 130 

 
– – – – 
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KS-2012-00500 
 

§ 258 Val av ny ersättare till kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Linnéa Kjellman (C) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

finans- och näringslivsutskott efter Mats Mehlin (C). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen utser ny ersättare efter avlidne Mats Mehlin (C) till 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott. 

Överläggning 
Linnéa Kjellman (C) föreslår sig själv som ny ersättare i finans- och 
näringslivsutskottet. 
 
– – – – 
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KS-2012-00708 
 

§ 259 Val av ny ersättare till kommunstyrelsens 
infrastruktur- och serviceutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Kjell Bergkvist (C) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

infrastruktur- och serviceutskott efter Mats Mehlin (C). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen utser ny ersättare efter avlidne Mats Mehlin (C) till 
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott. 

Överläggning 
Linnéa Kjellman (C) föreslår Kjell Bergkvist (C) som ny ersättare i 
infrastruktur- och serviceutskottet. 
 
– – – – 
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KS-2012-00839 
 

§ 260 Diskussion om kommunstyrelsens 
temadagar 2013 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ha teman på sammanträdesdagarna under 2013, samt 
  
att  uppdra till koncernstaben att i samråd med kommunalråden, 

oppositionsrådet och Kim G Ottosson (V), återkomma med 
förslag till ämnen och utformning av teman och informationer 
för 2013. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-05, § 397, att ha teman och 
informationer under förmiddagarna på sammanträdesdagarna 2012. På 
dagens sammanträde förs en diskussion om huruvida kommunstyrelsen 
ska fortsätta ha teman och informationer under 2013 och i så fall hur de 
ska utformas. 
 
– – – – 
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§ 261 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 23 oktober 2012 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 23 oktober 2012 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 25 oktober 2012 
 

• Service och tekniks beslut om upphandlingar: 
o Entreprenadmaskintjänster, dnr UH-2011-50 (KS-2012-00420) 
o 25-års gåvor 2012, dnr UH-2012-214 (KS-2012-00767) 
 

• Service och tekniks beslut: Ansökningar om tillstånd till allmänna 
kameraövervakningar hos 
o SCA Östrand, SCA Graphic Sundsvall AB i Sundsvall  

(KS-2012-00039) 
o Mitthem AB, sopstation belägen på Nackstavägen 22 i 

Sundsvall (KS-2012-00678) 
o Mitthem AB, sopstationer belägna på Bruksgatan 2 och 5 samt 

Bruksgatan/Vasagatan 5 i Sundsvall (KS-2012-00679) 
o AB Franssons Verkstäder, Timmervägen 8 i Sundsvall  

(KS-2012-00682) 
o Trafikverket, fyra vägavsnitt inom Sundsvalls kommun 

(KS-2012-00717) 
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o Eka Chemicals AB, Akzo Nobels nedre fabriksområde i 

Sundsvall (KS-2012-00742) 
o OKQ8 Detaljhandel AB, bensinstationen på Affärsgatan 17 i 

Kvissleby (KS-2012-00193) 
o Sund Birsta AB, Hovgatan 6, Sundsvall (KS-2012-00764) 
 
o Ordförandebeslut om yttrande över ärende om inhibition – 

överklagan av kommunstyrelsens beslut, 2012-10-01, § 212 
Mål- och resursplan 2013-2014 - analys av konfliktpunkter 
(Förvaltningsrätten i Härnösands beslut, 2012-10-24)  
(KS-2012-00604, KS-2012-00781) 

 
– – – – 
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KS-2012-00009 
 

§ 262 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Länsstyrelsens beslut 2012-10-04 om tillstånd till allmän kamera-

övervakning hos Mitthem AB, sopstation belägen på Nackstavägen 
22 i Sundsvall (KS-2012-00678) 

 
• Länsstyrelsens beslut 2012-10-04 om tillstånd till allmän kamera-

övervakning hos Mitthem AB, sopstationer belägna på Bruksgatan 
2 och 5 samt Bruksgatan/Vasagatan 5 i Sundsvall (KS-2012-00679) 

 
• Länsstyrelsens beslut 2012-10-16 om tillstånd till allmän kamera-

övervakning hos Eka Chemicals AB, Akzo Nobels nedre fabriks-
område i Sundsvall (KS-2012-00742) 

 
• Överförmyndarnämnden Mitts protokoll 2012-10-08 § 73 om 

”Revisorernas rapport om överförmyndarnämnden Mitts ansvars-
utövande”(REV-2012-00031, KS-2012-00786 och ÖN-2012-00074) 

 
• Kommunrevisionens utlåtande 2012-10-02 om ”Bedömning av 

delårsrapport”(KS-2012-00746) 
 
• Kommunrevisionens skrivelse 2012-09-21 om ”Stadsbyggnads-

nämndens ansvarsutövande” (KS-2012-00737) 
 
• Kommunrevisionens skrivelse 2012-09-21 om ”Lantmäteri-

nämndens ansvarsutövande” (KS-2012-00738) 
 
• Kommunrevisionens skrivelse 2012-10-02 om ”Miljönämndens 

ansvarsutövande” (KS-2012-00745) 
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• Kommunrevisionens skrivelse 2012-10-15 om ”Nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ansvarsutövande” 
(REV-2012-00030 och KS-2012-00777) 

 
• Styrelseprotokoll: 

o MittSverige Vatten AB, 2012-09-27 
o Sundsvall Vatten AB, 2012-09-27 
o Sundsvalls Hamn AB, 2012-09-07 
o Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU),  

2012-09-06 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-06-05 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-09-07 
o Sundsvall Oljehamn AB, 2012-09-07 

 
• 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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