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Tid Kl. 14.00–16.55 
Ajournering Kl. 15.05–15.20 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Beslutande    
Ledamöter Jörgen Berglund (M) ordförande  
 Stefan Falk (FP) ersättare för Lars Persson (FP) 
 Sven Bredberg (M) ersättare för Erland Solander (M) 
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Leif Nilsson (S) 
 Åsa Ulander (S) §§ 193-196 
 Jan-Olov Lampinen (S) ersättare för Åsa Ulander §§ 197-228 
 Malin Larsson (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Tjänstgörande ersättare Sven Bredberg (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 Tommy Eriksson (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S) §§ 197-228   
    
Övriga närvarande    
Ersättare Else Ammor (M) § 196  
 Elin Nilsson (M)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Kjell Bergkvist (C) § 193  
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Jan-Olov Lampinen (S)  
 Arianne Sundman (S) ej §§ 197 och 210 på grund av jäv 
 Annicka Burman (V)   
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Tjänstemän och  Stefan Söderlund kommundirektör  
föredragande Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Per-Ivan Näslund systemförvaltare  
 Anders Söderholm rektor, Mittuniversitetet § 193 
 Hans Wreber kanslichef § 195 
 Magnus Braxenholm praktikant § 195 
 Torbjörn Stark socialdirektör § 196 
 Åke Zetterberg ekonomichef § 196 
 Katarina Tjernblom utredare § 197 
 Karl Wetterlund projektekonom SLPAB § 197 
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Protokollet omfattar §§ 193–228 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Justerare 
Lena Österlund 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-06-03 2013-06-04 2013-06-05 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-07-01 2013-06-05–2013-06-26 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 

Till justerare utses Lena Österlund med Malin Larsson som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2013-00452 
 

§ 193 Information från Mittuniversitetet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Mittuniversitetets rektor, Anders Söderholm, är inbjuden till dagens 
sammanträde för att informera om det omställningsarbete som 
Mittuniversitetet står inför. 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00005 
 

§ 194 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 planerade 
förändringar inom Stadsbackenkoncernen samt om viktiga händelser i 
koncernen under 2012. Vidare lämnar han en kort redovisning för varje 
bolag. 
 
– – – – 
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KS-2013-00453 
 

§ 195 Information om resultatet av politikerenkäten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde är kanslichef Hans Wreber och praktikanten 
Magnus Braxenholm inbjudna för att lämna en redogörelse över 
resultatet av den politikerenkät som genomfördes hösten 2012. 
 
– – – – 
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KS-2013-00021 
 

§ 196 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. 
 
– – – – 
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KS-2013-00341 
 

§ 197 Investering i Sundsvall logistikpark med 
tillhörande containerhamn 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna utredningen om en logistikpark med tillhörande 

containerhamn, 
  
att utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till en logistikpark 

med tillhörande containerhamn i enlighet med utredningens 
förslag, 

  
att genomförandet villkoras med att berörda externa parter fattar 

nödvändiga beslut i enlighet med förslagen i utredningen 
”Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistik-
park”, daterad 2013-04-29, rubrik 1.2, 

  
att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar maximalt 

448 mnkr i en logistikpark med tillhörande infrastruktur, 
  
att Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB, tillskjuter 156 mnkr i 

aktiekapital och 192 mnkr i villkorat aktieägartillskott till Sunds-
vall Logistikpark AB för genomförande av investeringen i en 
logistikpark med tillhörande infrastruktur, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta nytt förslag till ägar-

direktiv för Sundsvall Logistikpark AB 
  
att godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan parterna Stads-

backen AB, Sundsvall Logistikpark AB samt SCA Forest 
Products AB och uppdra till Stadsbacken AB och Sundsvall 
Logistikpark AB att underteckna densamma, 

  
att godkänna apportering av mark och anläggningar till ett värde av 

162 mnkr från Sundsvalls kommun till Sundsvalls Hamn AB i 
enlighet med utredningens förslag ”Underlag för beslut om 
genomförande av Sundsvall Logistikpark”, daterad 2013-04-29, 
rubrik 6.6, samt 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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att Sundsvall Logistikpark AB i samband med behandling av del-

årsrapporter och årsredovisning muntligen informerar kommun-
fullmäktige om projektets framskridande. 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2012 fick Sunds-
vall Logistikpark AB i uppdrag att fortsätta arbetet med planeringen av 
området Tunadal – Korsta – Ortviken för en framtida logistikpark i 
Sundsvall. Enligt beslutet ska bolaget återkomma till kommunfull-
mäktige med beslutsunderlag för ett slutligt ställningstagande i frågan. 

Överläggning  
Stefan Falk (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Arianne Sundman (S) anmäler jäv och 
lämnar sammanträdet under behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 96 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-07 
 Sundsvall Logistikpark AB:s ”Underlag för beslut om 

genomförande av Sundsvall Logistikpark”, 2013-04-29 
 Deloittes Granskning av ”Underlag för beslut om genomförande av 

Sundsvall Logistikpark”, 2013-05-08 
 Avsiktsförklaring, SCA Forest Products AB, Stadsbacken AB, 

Sundsvalls Logistikpark AB 
 Bilagorna 1-4 till avsiktsförklaringen, delas ut 
 Sundsvall Logistikparks protokoll, 2013-04-29, § 25 
 Sundsvall Logistikparks PM, 2013-04-29 
 Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-05-06, § 60 
 Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-05-02 
 Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-05-14, § 67 
 Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-05-08 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00328 
 

§ 198 Delårsrapport januari-april 2013 för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2013 för kommunstyrelsen, 
  
att omformulera mål 8 i enlighet med koncernstabens förslag, samt 

notera att ett första utfall på indikatorerna ska redovisas i sam-
band med delårsrapport 2, 2013, samt 

  
att uppdra till koncernstaben att i samband med delårsrapport 2, 

återkomma med fördjupad redovisning för indikatorer till mål 
9,11 som förefaller utvecklas i fel riktning. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta MRP-uppdrag LED 4, 2013 Attraktiv arbetsgivare, med 

hänvisning till att samtliga deluppdrag redan hanteras inom 
ramen för andra MRP-uppdrag, 

  
att avsluta MRP-uppdrag SAM 5, 2012 Gång och cykelvägar, 

eftersom det ersatts av uppdrag SAM 2013:6 Bättre och till-
gängligare vägar, som åvilar stadsbyggnadskontoret, samt 

  
att avsluta MRP-uppdrag SAM 7e, 2012 Satsning på biogasutveck-

ling/miljötrafik deluppdrag medlemskap KOMPASS. 

Bakgrund 
Delårsrapport januari-april 2013 för kommunstyrelsen omfattar verk-
samheter inom koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens övergripande verksamheter samt service och 
teknik. 

Överläggning  
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottet 
förslag till beslut. 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 87 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-13 
 Delårsrapport januari-april 2013, kommunstyrelsen 
 Intern kontrollplan, delrapport 1 a-c 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2013-00258 
 

§ 199 Delårsrapport januari-april 2013 för Sunds-
valls kommun och kommunkoncern 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2013 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att godkänna återrapportering av åtgärdsplaner 2013 för barn- och 

utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsbyggnads-
nämnden, 

  
att hänskjuta frågan om åtgärdsplan 2013 för socialnämnden till 

ärendet som handlar om åtgärder med anledning av rapporten 
analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi,  
KS-2013-00411, 

  
att kommunrevisionen beviljas ett anslag på 51 tkr för planerad 

förbrukning av tidigare års överskott, 
  
att finansiering sker med 51 tkr ur kommunfullmäktiges anslag för 

ianspråktagande av överskott, 
  
att uppdra åt kommunrevisionen att återkomma i delårsrapport för 

januari – augusti med en handlingsplan för att anpassa sina 
kostnader till gällande budgetram, 

  
att miljönämnden i samband med delårsrapport 2 återkommer med 

förslag till åtgärder för att uppnå målet ”alla livsmedelsobjekt 
ska under 2013 kontrolleras utifrån planerad kontrolltid”. 

Bakgrund 
Finans- och näringslivsutskottet får information om innehållet i den 
delårsrapport för Sundsvalls kommun och kommunkoncern som tagits 
fram av koncernstaben. 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Överläggning och beslutsgång 
Sekreteraren läser upp förvaltningens förslag till förtydligande av att-
sats 4, att godkänna att kommunrevisionen ianspråktar 51 tkr av 
tidigare års ackumulerade överskott: 
 
att kommunrevisionen beviljas ett anslag på 51 tkr för planerad 
förbrukning av tidigare års överskott, 
 
att finansiering sker med 51 tkr ur kommunfullmäktiges anslag för 
ianspråktagande av överskott, 
 
Peder Björk (S) yrkar avslag till att-sats 2 och 5 i det ursprungliga 
förslaget. Han yrkar vidare att anslaget till kommunrevisionen i att-sats 
4 sätts till 200 tkr i stället för de föreslagna 51 tkr. Därmed faller även 
att-satsen med förtydligandet om finansieringen av anslaget. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut samt det upplästa förtydligandet av att-sats 4. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) förslag om 
bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag samt förtydligandet 
av att-sats 4. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Tommy 
Eriksson (S), Jan-Olov Lampinen (S), Malin Larsson (S) och Kim G 
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 85 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-21 
 Delårsrapport januari-april 2013, Sundsvalls kommun och 

kommunkoncern 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2012-00827 
 

§ 200 Mål och resursplan 2013-2016 – fastställande 
av investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter för 2013-2014 med plan för 2015-2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för åren 

2013 och 2014 enligt förslag daterat 2013-05-06, 
  
att anta preliminär plan för investeringsbudget för förvaltnings-

fastigheter för verksamhetsåren 2015 till 2021 enligt förslag 
daterat 2013-05-06 och att finansiering av denna införs i 
kommande arbete med Mål- och resursplaner, 

  
att för 2013-2014 finansiera en ökad investeringsvolym genom en 

ökad upplåning via kommunens internbank, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 

en ökad nettolåneskuld till följd av en ökad investeringsvolym 
långsiktigt ska reduceras, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 

en modell för ekonomisk kompensation till följd av en ökad 
investeringsvolym skall konstrueras, 

  
att återta kommunfullmäktiges tidigare beslut om investerings-

medel för socialnämnden gällande Tivolivägen gruppboende 
(2011, 4,4 mnkr) och Vård och omsorgsboende (2011, 10 mnkr) 
och Serviceboende ospecificerat (2011, 5 mnkr), 

  
att överföra ovan återtagna investeringsmedel om 19,4 mnkr ur 

investeringsbudget för år 2009-2012 till investeringar i Grupp-
boende LSS (9,4 mnkr) samt för Särskilt boende med färdig-
ställande 2015 (10 mnkr), samt 

  
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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att utöka projektbudget för ombyggnad av Bergsåkers skola med 11 

mnkr utöver tidigare beslutade medel. 

Bakgrund 
Detta beslutsärende innefattar prioritering av åtgärder i investerings-
budget 2013 och 2014 samt en preliminär investeringsplan för åren 
2015 till 2021 inom ramen för anslagen till förvaltningsfastigheter, 
reinvesteringar i fastigheter och utveckling av Sundsvall. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 89 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-06, med bilagorna 1-2 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 201 Mål och resursplan 2014 med plan för 2015-
2016 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben att komplettera och färdigställa 

tabellerna i MRP 2014-2016 utifrån beslut i kommunstyrelsen 
den 3 juni 2013. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) för 2014 

med plan för 2015-2016, 
  
att anslå 20 mkr till stadsbyggnadsnämnden för investeringsåt-

gärder 2014 huvudsakligen för tillkommande arbeten i samband 
med E4 projektet, 

  
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fast-

ställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina 
respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och 
resursplan - 1 år för år 2014, 

  
att nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2014 

överlämnas till kommunstyrelsen senast 30 november 2013 för 
avstämning, 

  
att nämndernas MRP för 2014 ska innehålla egna mål och indika-

torer beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, 
  
att Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och resurs-

planer – 1 år för 2014 överlämnas till kommunstyrelsen senast 
den 30 november 2013, 

  
att bolagens MRP för 2014 ska innehålla egna mål och indikatorer 

beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 18 
 

 
  
att de uppdrag som nämnderna tidigare fått för direkt genomförande 

ska redovisas under 2014 till kommunfullmäktige i samband 
med delårsrapporterna, 

  
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2014 inom ramen för 

anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personal-
kostnadsökningar, 

  
att fastställa låneramen för år 2014 till högst 6 600 mkr för omsätt-

ning av befintliga krediter och upptagande av nya lån, 
  
att fastställa skattesatsen för år 2014 till 22:59 per skattekrona, 
  
att bemyndiga miljönämnden att för år 2014 med högst 2 % höja 

taxorna för/enligt 
 prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 tillsyn enligt strålskyddslagen 
 tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
 offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
 miljökontorets uppdragsverksamhet 
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors 

hälsa 
  
att Sundsvalls kommuns revisorers anslag från och med 2014 

uppgår till 2 575 tkr enligt förslag från presidiekonferensen 
2013-05-17 § 45, 

  
att eventuella tillkommande kostnader som påverkar denna mål och 

resursplan på grund av biogaskombinatet och eller logistik-
parken får beslutas i särskild ordning, 

  
att eventuella tillkommande kostnader på grund av nya investe-

ringar i förvaltningsfastigheter får finansieras inom ram för 
nämnderna, 

  
att uppdra till nämnderna att analysera konsekvenserna av de nya 

investeringsnivåerna i förvaltningsfastigheter och rapportera 
detta till kommunfullmäktige senast den 30 november 2013. 

 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 19 
 

 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, fast-
ställa skattesats mm. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige 
beslutat om budgetmodellen 2+2 årsbudget. För perioden finns det en 
beslutad mål och resursplan (MRP) som omfattar budget för 2013-2014 
med plan för 2015-2016. 
 
Enligt budgetmodellen ska det endast göras en teknisk omräkning år 2 i 
budgetperioden. Exempel på sådan omräkning är uppdaterade skatte-
prognoser. 

Överläggning  
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet inte deltar i beslutet utan återkommer i 
ärendet till kommunfullmäktiges behandling av detsamma.  
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Tommy 
Eriksson (S), Jan-Olov Lampinen (S), Malin Larsson (S) och Kim G 
Ottosson (V) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 86 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-20, med bilaga 1 
 PowerPoint-presentation från finans- och näringslivsutskottet  

2013-05-21 
 Sammanställning över investeringar 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 20 
 

 
 
KS-2013-00411 
 

§ 202 Yttrande över rapport – Analys av social-
tjänstens verksamhet och ekonomi 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en risk- och 

väsentlighetsanalys av socialnämndens verksamhet och 
ekonomi, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys ta fram ett åtgärdsprogram för att kunna 
komma tillrätta med de identifierade och prioriterade riskerna, 

  
att uppdraget ska genomföras i nära dialog med socialnämnden, 

samt 
  
att arbetet fortlöpande ska återrapporteras till såväl kommun-

styrelsen som socialnämnden. 

Bakgrund 
Socialnämndens ekonomi har inte varit i balans de senaste åren. Med 
anledning av detta har PwC på uppdrag genomfört en analys av social-
tjänstens verksamhet och ekonomi. 
 
Efter slutfört arbete har PwC presenterat resultatet. Koncernstaben har 
tagit del av rapporten och föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag 
till kommunstyrelsen att vidta ett antal åtgärder. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till följande att-satser: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en risk- och 
väsentlighetsanalys av socialnämndens verksamhet och ekonomi,  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys ta fram ett åtgärdsprogram för att kunna komma 
tillrätta med de identifierade och prioriterade riskerna,  

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 21 
 

 
 
att uppdraget ska genomföras i nära dialog med socialnämnden, samt 
 
att arbetet fortlöpande ska återrapporteras till såväl kommunstyrelsen 
som socialnämnden. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till de tre sista att-satserna i Annelie 
Luthmans (FP) förslag samt ett tillägg i första att-satsen så den får 
följande lydelse: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en risk- och väsentlighets-
analys av socialnämndens verksamhet och ekonomi med utgångspunkt 
i PwC:s rapport,  
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande att-
sats 1, dels Annelie Luthmans (FP) förslag och dels Peder Björks (S) 
och Kim G Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) 
förslag. Han konstaterar vidare att det finns ett förslag till beslut 
gällande att-satserna 2-4. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Tommy 
Eriksson (S), Jan-Olov Lampinen (S), Malin Larsson (S) och Kim G 
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet gällande att-sats 1. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-28, § 98 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-21 
 PwC:s rapport, Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi, 

Sundsvalls kommun, maj 2013 
 Tidplan för återrapporteringar, utskickat via e-post 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 22 
 

 
 
KS-2013-00319 
 

§ 203 Socialnämndens besparingar/ambitions-
sänkningar 2013-2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att hänskjuta frågorna i socialnämndens beslut till ärendet som 

handlar om åtgärder med anledning av PwC:s rapport ”Analys 
av socialtjänstens verksamhet och ekonomi” (KS-2013-00411). 

Bakgrund 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2013-03-20, § 36 tillskrivit 
kommunfullmäktige att nämnden befarar att de inte klarar av att ha en 
budget i balans. Socialnämnden har senare i beslut 2013-04-17, § 52 
kompletterat ärendet. 
 
Socialnämndens ekonomi och verksamhet har analyserats av konsult-
företaget PwC. En nyligen inlämnad rapport kommer att redovisas för 
kommunfullmäktige i juni 2013. Med anledning av denna rapport har 
koncernstaben i särskilt ärende föreslagit åtgärder för kommunfull-
mäktige. 
 
Som en konsekvens av detta föreslår koncernstaben inte några åtgärder 
utan hänvisar istället till ärendet som behandlar PwC:s rapport. 

Överläggning  
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-28, § 99 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-12, reviderad 2013-05-17 
 Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 52 och 2013-03-20, § 36 
 Socialtjänstens skrivelse, 2013-04-08 
 Socialtjänstens PM, ”Konsekvensbeskrivning – 50 %-ig 

kostnadsminskning avseende punkt 35 och 36, inklusive 1 bilaga, 
2013-04-15 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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2013-06-03 23 
 

 
 Koalitionens förslag till budget för socialnämnden 2013, inlämnat 

vid socialnämndens sammanträde 2012-10-31 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 24 
 

 
 
KS-2013-00318 
 

§ 204 Anstånd med MRP-uppdrag 2013-2014 för 
socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att hänskjuta frågorna i socialnämndens beslut till ärendet som 

handlar om åtgärder med anledning av PwC:s rapport ”Analys 
av socialtjänstens verksamhet och ekonomi” (KS-2013-00411). 

Bakgrund 
Socialnämnden har begärt hos kommunfullmäktige att samtliga på-
gående och nytillkomna uppdrag till socialnämnden enligt Mål och 
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 ska tillåtas vila under 
det pågående besparingsarbetet 2013-2014. 
 
Socialnämndens ekonomi och verksamhet har analyserats av konsult-
företaget PwC. En nyligen inlämnad rapport kommer att redovisas för 
kommunfullmäktige i juni 2013. Med anledning av denna rapport har 
koncernstaben i särskilt ärende föreslagit åtgärder för kommunfull-
mäktige. 
 
Som en konsekvens av detta föreslår koncernstaben inte några åtgärder 
utan hänvisar istället till ärendet som behandlar PwC:s rapport. 

Överläggning  
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-28, § 100 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-10, reviderad 2013-05-17 
 Bilaga 1, Sammanställning över socialnämndens uppdrag och 

budgetförändringar 
 Socialnämndens protokoll, 2013-03-20, § 37 
 Socialtjänstens skrivelse, 2013-03-06 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 25 
 

 
 
KS-2013-00240 
 

§ 205 Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2013-04-30 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag 

enligt koncernstabens skrivelse 2013-05-06, samt 
  
att  förklara uppdragen avslutade. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnder-
na har slutredovisat till och med april 2013 för kommunfullmäktiges 
godkännande. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 88 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-06 
 Underlag för återrapportering av MRP-uppdragen, tillgängliga för 

ledamöterna under sammanträdet 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 26 
 

 
 
KS-2013-00384 
 

§ 206 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, 
revisionstjänster år 2012-2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Göran Ohlsson, PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som 

auktoriserad revisor för de stiftelser som har tillgångar över 1,5 
mnkr. 

Bakgrund 
För stiftelser med tillgångar som överstiger 1,5 mnkr de två senaste 
kalenderåren ska enligt Stiftelselagen även utses auktoriserad/godkänd 
revisor. Förtroendevalda revisorer för innevarande mandatperiod är 
sedan tidigare utsedda av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen behöver i egenskap av stiftelsernas förvaltare besluta 
om att utse auktoriserad revisor för de stiftelser som har tillgångar över-
stigande 1,5 mnkr (f n 14 st). 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 90 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-08 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 27 
 

 
 
KS-2013-00385 
 

§ 207 Bokslut år 2012 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga årsredovisningen år 2012 för Sundsvalls kommuns stiftel-

ser till handlingarna. 

Bakgrund 
Bokslut år 2012 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgörs av bifogade 
sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 91 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-03 
 Sammanställning 2012 Sundsvalls kommuns Stiftelser 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 28 
 

 
 
KS-2013-00365 
 

§ 208 Årsredovisning 2012 för Sundsvalls Sjöfolks-
stiftelse samt ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2012, 

samt 
  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

Bakgrund 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat årsredovis-
ning och revisionsberättelse för 2012. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 94 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-24 
 Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Sundsvalls 

Sjöfolksstiftelse 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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2013-06-03 29 
 

 
 
KS-2013-00320 
 

§ 209 Årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättad årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen 

Sundsvalls naturskyddsfond. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat årsredovisning 2012 för Insamlings-
stiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 95 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-02 
 Årsredovisning 2012 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 

naturskyddsfond 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 30 
 

 
 
KS-2013-00287 
 

§ 210 Projekt Laddinfrastruktur efter Green 
Highway 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att träffa avtal med Sundsvall 

Elnät AB om att kommunen övertar laddinfrastrukturen i 
samband med projektets avslutande, om Sundsvall Elnät AB 
fattar beslut om att avyttra denna, 

  
att avsätta maximalt 6 mnkr för ett eventuellt övertagande av 

laddinfrastruktur inom ramen för MRP SAM 7, 2012, 
  
att kostnaden för ett eventuellt övertagande av laddinfrastrukturen 

ska motsvara nettokostnaden för investeringen för Sundsvall 
Elnät AB, maximalt 6 mnkr, samt 

  
att driftskostnaderna för laddinfrastrukturen tas med i partiernas 

arbete med MRP 2015-2018. 

Bakgrund 
I mål- och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav kommunfull-
mäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande biogasutveckling/ 
miljötrafik (uppdrag SAM 7, 2012). Uppdraget omfattade ett flertal 
deluppdrag, varav ett syftade till att skapa en infrastruktur för och en 
användning av elfordon med tydlig koppling till kommunens engage-
mang i Green Highway. För uppdraget avdelades investeringsmedel om 
14 mnkr under innevarande mandatperiod. 
 
Sundsvall Elnät AB avser nu att tillsammans med Jämtkraft AB och 
Mittuniversitetet söka medel från Energimyndighetens program 
”Demonstrationsprogram för elfordon” till ett projekt benämnt ”Ladd-
infrastruktur efter Green Highway”. Energimyndigheten har lämnat 
positivt förhandsbesked, där projektet redan är utpekat som ett priori-
terat nationellt projekt. 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 31 
 

 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Arianne Sundman (S) anmäler jäv och 
lämnar sammanträdet under behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 97 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-19 
 Jämtkraft AB:s ansökan om projektstöd, 2013-05-14, med bilaga 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 32 
 

 
 
KS-2013-00353 
 

§ 211 Exploateringsavtal för detaljplan för del av 
Inre hamnen, området söder om hamnträd-
gården 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan exploatören 

Skanska Mark och Exploatering Bygg AB och Sundsvalls 
kommun, enligt förslag daterat 2013-03-27, 

  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal, 
  
att till stadsbyggnadsnämnden delegera rätt att sluta köpeavtal och 

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

förande av avhjälpande åtgärder med anledning av förorenad 
mark i enlighet med exploateringsavtalet, samt 

  
att frågan om utökning av stadsbyggnadsnämndens budgetram för 

skötsel av gator i området (59 tkr) behandlas i arbetet med MRP 
2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 118, att anta detaljplan 
för del av Inre Hamnen, området söder om Hamnträdgården. Detalj-
planen ger möjlighet att uppföra bostäder, handel, kontor och hotell. Ett 
förslag till avtal rörande exploateringen enligt detaljplanen har tecknats 
med Skanska Mark och Exploatering AB (exploatören). 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 46 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-02 
 Sundsvalls kommuns och Skanska mark och Exploatering Bygg 

AB:s, exploateringsavtal, rev. 2013-03-27, med bilaga 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-04-24, § 55 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-04-02 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 34 
 

 
 
KS-2013-00352 
 

§ 212 Antagande av detaljplan för del av Norrmalm 
2:2 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för del av Norrmalm 2:2 enligt ÄPBL 5:29. 

Bakgrund 
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder inom del av fastigheten 
Norrmalm 2:2. Planförslaget syftar också till att koppla samman den 
föreslagna bebyggelsen med Ludvigsbergsvägen. I denna detaljplan 
krävs inget exploateringsavtal eftersom att stadsbyggnadskontorets 
mark- och exploateringsavdelning upprättar en vanlig överenskommel-
se om fastighetsreglering med ägaren av Norrmalm 2:2. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 47 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-03 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-04-24, § 60 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-04-02 
 Antagandehandling – Detaljplan för område vid Ludvigsbergsvägen 

- ny bostadsbebyggelse, upprättad 2012-12-18, reviderad  
2013-03-28 

 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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2013-06-03 35 
 

 
 
KS-2013-00312 
 

§ 213 Antagande av detaljplan för nytt flerbostads-
hus vid Skönsmohuset (Gjutaren 20 m.fl.) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen enligt PBL 5:27. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en fler-
bostadsbyggnad i maximalt tio våningar i anslutning till Skönsmohuset. 
Planförslaget syftar även till att möjliggöra en mer flexibel användning 
av Skönsmohuset; från samlingslokaler till centrumändamål. Planen 
innebär dessutom att en befintlig byggrätt för allmänt ändamål för-
svinner, till förmån för parkmark och det nya bostadshuset. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 48 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-25 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-04-24, § 61 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-04-02 
 Antagandehandling – Detaljplan för nytt flerbostadshus vid 

Skönsmohuset (fastigheterna Gjutaren 20, Gjutaren 57 med flera), 
2013-02-04 

 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 36 
 

 
 
KS-2013-00351 
 

§ 214 Exploateringsavtal för detaljplan Gjutaren 20 
m.fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan exploatören 

Mitthem AB och Sundsvalls kommun, enligt förslag daterat 
2013-04-12, 

  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal, samt 
  
att till stadsbyggnadsnämnden delegera rätt att sluta köpeavtal och 

köpebrev för mark i enlighet med exploateringsavtalet. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för nytt 
flerbostadshus vid Skönsmohuset, fastigheterna Gjutaren 20, Gjutaren 
57 m.fl. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra ett nytt flerbostadshus i 
maximalt tio våningar i anslutning till Skönsmohuset. Ett förslag till 
avtal rörande exploateringen har upprättats och muntligen accepterats 
av exploatören. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 49 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-26 
 Exploateringsavtal, med bilaga 1 och 2 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-04-24, § 56 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-04-12 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 37 
 

 
 
KS-2013-00284 
 

§ 215 Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls 
kommun (MRP-uppdrag LED 3, 2013) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till arbetsgivarpolitisk strategi, 

daterat 2013-04-23, med följande ändring i näst sista stycket på 
sidan 3: 
 
Verksamheterna ska vara drogfria. Arbetstidens förläggning ska 
utgå från verksamhetens behov. De kommunala verksamheter-
nas behov är också utgångspunkten för att heltid är en rättighet 
och deltid en möjlighet för medarbetaren. 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp förvaltningar-

nas arbete, avvikelser mot plan samt vilka resultat som uppnåtts 
utifrån den arbetsgivarpolitiska strategin. 

Bakgrund 
Förslag till arbetsgivarpolitisk strategi. Leverans av arbetsgivarpolitiskt 
program, MRP-uppdrag LED 3, 2013. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till strategin med en ändring i näst 
sista stycket på sidan 3 i strategin, så stycket för följande lydelse: 
 
Verksamheterna ska vara drogfria. Arbetstidens förläggning ska utgå 
från verksamhetens behov. De kommunala verksamheternas behov är 
också utgångspunkten för att heltid är en rättighet och deltid en 
möjlighet för medarbetaren. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till Annelie Luthmans (FP) förslag. 
Hon yrkar vidare bifall till strategin med en ändring i tredje stycket på 
sidan 1 och en ändring i andra stycket på sidan 3, så styckena får 
följande lydelser: 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 38 
 

 
För Sundsvalls kommun innebär det att kommunen har ett ansvar för 
att bygga välfärd. Det vi gör ska vi göra bäst, ambitionen och 
målsättningen är att vara ett föredöme som arbetsgivare. 
 
Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, konkurrenskraftig och leda till 
verksamhetens utveckling. Medarbetare och ledare ska vara delaktiga i 
sin löneutveckling. Lönepolitiken ska omsättas i konkreta lönekriterier. 
 
Peder Björk (S) yrkar avslag till Annelie Luthmans (FP) förslag. Han 
yrkar vidare bifall till strategin samt till Kim G Ottossons (V) förslag 
till ändring i tredje stycket på sidan 1. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag, dels Kim G Ottossons (V) förslag till beslut och 
dels Peder Björks (S) förslag till beslut. Han ställer proposition på 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie 
Luthmans (FP) förslag till beslut. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Tommy 
Eriksson (S), Jan-Olov Lampinen (S), Malin Larsson (S) och Kim G 
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-05-07, § 50 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-02 
 Förslag till arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun, 

2013-04-23, version 1,0 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 39 
 

 
 
KS-2013-00344 
 

§ 216 Anmälan till ”Kommunens Kvalitet i Korthet” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmäla Sundsvalls kommun till Sveriges Kommuner och 

Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet, samt  
  
att kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott ska utgöra 

politisk styrgrupp för arbetet. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått inbjudan att delta i projektet Kommunens 
Kvalitet i Korthet, som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting 
sedan 2006. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen beslutar an-
mäla kommunen till projektet. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-07, § 82 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-18 
 Sveriges Kommuner och Landstings inbjudan att delta i projektet, 

2013-04-08 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 40 
 

 
 
KS-2013-00085 
 

§ 217 Inrättande av en demokrati- och uppfölj-
ningsberedning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att en fullmäktigeberedning - demokrati- och uppföljningsbered-

ningen - enligt föreslagen arbetsordning ska inrättas, 
  
att godkänna arbetsordningen för demokrati- och uppföljnings-

beredningen, 
  
att val till demokrati- och uppföljningsberedningen ska genomföras 

senast september 2013, samt 
  
att kostnaderna för demokrati- och uppföljningsberedningen ska 

täckas av kommunfullmäktiges budget. 

Bakgrund 
Genom Mål och resursplan (MRP) för 2013-2014 med plan för 2015-
2016, gav kommunfullmäktige uppdrag VHT 3, till kommunstyrelsen 
rörande en demokrati- och uppföljningsberedning. Detta ärende handlar 
om att inrätta denna beredning. 

Överläggning och beslutsgång 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i protokollsanteckningen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han Stefan Falks (FP) 
protokollsanteckning. 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 41 
 

 

Protokollsanteckning 
”Det är en olycklig sammankoppling i tjänstemannaskrivelsen vad 
gäller de beredningar som föreslagits från presidiekonferensen om 
kollektivtrafik samt bostäder. De två föreslagna beredningarna har sina 
egna syften som inte bör kopplas ihop med demokrati- och 
uppföljningsberedningen.” 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 50 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-29 
 Förslag till arbetsordning för demokrati- och uppföljnings-

beredningen i Sundsvalls kommun 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 42 
 

 
 
KS-2013-00190 
 

§ 218 Revidering av stadsbyggnadsnämndens 
reglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera stadsbyggnadsnämndens reglemente enligt koncern-

stabens förslag 2013-04-28. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente bör kompletteras med tre 
delegationer från fullmäktige. Det gäller avyttrande av gamla och 
utslitna inventarier, beslut om förvaltningsorganisationens utformning 
samt rätt att avge yttranden, såsom remissvar på offentliga utredningar. 
Fullmäktige bör också införa en ny bestämmelse om intern kontroll i 
reglementet, i syfte att förtydliga nämndens ansvar att motverka 
korruption. Stadsbyggnadsnämnden och koncernstaben är ense om 
ovanstående förslag. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 51 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-28 
 Koncernstabens remiss, 2012-11-29 
 Koncernstabens förslag till reglemente för stadsbyggnadsnämnden, 

2013-04-28 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-03-27, § 41 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2013-03-07, reviderad  

2013-03-13 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-02-27, § 16 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-01-09 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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KS-2013-00274 
 

§ 219 Revidering av nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integrations reglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och inte-

grations reglemente enligt nämndens förslag 2013-02-06, § 6, 
samt enligt ändring föreslagen vid dagens sammanträde. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
reglemente bör kompletteras med tre delegationer från fullmäktige. Det 
gäller avyttrande av gamla och utslitna inventarier, beslut om förvalt-
ningsorganisationens utformning samt rätt att avge yttranden, såsom 
remissvar på offentliga utredningar. Fullmäktige bör också införa en ny 
bestämmelse om intern kontroll i reglementet, i syfte att förtydliga 
nämndens ansvar att motverka korruption. Slutligen bör reglementet bli 
kompletterat med nämndens redan befintliga ansvar gällande samord-
ning och uppföljning av kommunens minoritetspolitiska arbete. 
Nämnden och koncernstaben är ense om ovanstående förslag. 

Överläggning och beslutsgång 
Stefan Falk (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att fjärde punkten 
under 2 § ändras så att rätten att sluta avtal med länsstyrelsen om 
flyktingmottagande stryks. 
 
Peder Björk (S) yrkar att reglementet justeras i ovanstående del inför 
kommunfullmäktiges behandling av detsamma. 
 
Stefan Falk (FP) drar tillbaka sitt återremissyrkande och instämmer i 
Peder Björks (S) förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, viket också 
blir kommunstyrelsen beslut. 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 44 
 

 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 52 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-28 
 Koncernstabens remiss, 2012-11-29 
 Förslag till reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxen-

utbildning och integration 
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2013-02-06, § 6 
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-12-19 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 45 
 

 
 
KS-2013-00366 
 

§ 220 Delegering av remissyttrande för kommande 
mål 2 program inom strukturfonderna för 
konkurrens och sysselsättning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstaben ska arbeta fram ett förslag till yttrande för be-

handling vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 
25 juni. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun kommer att erbjudas att yttra sig över kommande 
mål 2 program för mellersta Norrland, som ska gälla 2014-2020. Vi vet 
redan nu att remissperioden kommer att vara den 30 juni till 15 augusti 
2013. Under den perioden finns inga formella beslutsmöten i kommu-
nen varför koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen delegerar till 
kommundirektören att avge kommunens remissyttrande. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 92 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-26 
 Koncernstabens PM, 2013-05-22 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 46 
 

 
 
KS-2013-00271 
 

§ 221 Utvidgade strandskydd vid Bottenhavets 
stränder i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens upprättade förslag till yttrande, daterat 

2013-05-02. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att genomföra en översyn av det 
utvidgade strandskyddet. Vid översynen ska hänsyn tas till att syftet 
med strandskyddet år 1994 utvidgades från att tidigare bara haft till 
ändamål att trygga allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv till att 
även ge skydd för strandzonens växt och djurliv. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 56 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-03 
 Koncernstabens förslag till yttrande, 2013-05-02 
 Miljökontoret, delegationsbeslut, 2013-04-19 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-29 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-04-24, § 54 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-03-28 
 Kultur- och fritidnämndens protokoll, 2013-04-23, § 49 
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2013-04-05 
 Länsstyrelsen i Västernorrlands läns remiss, 2013-03-15, med 

bilagor 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 47 
 

 
 
KS-2013-00247 
 

§ 222 Yttrande angående betänkandet Ungdomar 
utanför gymnasieskolan – ett förtydligat 
ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som Sundsvalls kommuns yttrande över betänkandet Ungdomar 

utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och 
kommun (SOU 2013:13) avge remissvar daterat 2013-05-06. 

Bakgrund 
Utbildningsdepartementet har gett Sundsvalls kommun möjlighet att 
lämna synpunkter på betänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan – 
ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13). I stort är de 
förslag som utredaren redovisar bra, men några förtydliganden föreslås. 
 
Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen avger bifogat remissvar 
som Sundsvalls kommuns yttrande över betänkandet. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-05-21, § 57 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-02 
 Koncernstabens förslag till yttrande, 2013-05-06 
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2013-04-18 
 Utbildningsdepartementets remiss, 2013-03-14 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 48 
 

 
 
KS-2012-00897 
 

§ 223 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse kommunjurist Eva-Lisa Järvinen till personuppgiftsombud 

för kommunstyrelsen avseende koncernstabens verksamhet, 
  
att utse Ewa Östman till personuppgiftsombud för kommunstyrel-

sen avseende service och tekniks verksamhet, 
  
att nuvarande personuppgiftsombud, Charlotte Åkesdotter, ersätts 

från och med 2013-07-01, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att anmäla bytet av personuppgiftsom-

bud för kommunstyrelsen till Datainspektionen. 

Bakgrund 
Koncernstaben och service och teknik vill anmäla två nya personupp-
giftsombud för kommunstyrelsen. Tanken är att kommunstyrelsen ska ha 
ett ombud vardera för koncernstabens respektive service och tekniks 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-05-07, § 52 
 Koncernstabens skrivelse, 2013-04-23 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 49 
 

 
 
KS-2013-00361 
 

§ 224 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
beslut, 2013-03-25, § 89  
”Förslag till riktlinjer beträffande tillstånd för 
servering av alkoholdrycker i Sundsvalls 
kommun, mål 1360-13” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta av koncernstaben upprättat förslag till yttrande daterat 

2013-05-22 

Bakgrund 
För servering av alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där 
serveringsstället är beläget. Detta anges i 8 kap 1 § alkohollagen 
(2010:1622). Vidare anges i alkohollagens 8 kap 9 § att kommunen ska 
tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen och anslu-
tande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige har 2013-03-25, § 89, beslutat anta ett utarbetat 
förslag till riktlinjer, daterat 2013-01-29. Beslutet har överklagats med 
yrkande om att detsamma ska upphävas. 
 
Sundsvalls kommun har förelagts att till förvaltningsrätten senast  
2013-06-25 inkomna med skriftligt svar över överklagandet. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, 2013-05-22 
 Koncernstabens förslag till yttrande, 2013-05-22, till 

Förvaltningsrätten i Härnösand 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 
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KS-2013-00401 
 

§ 225 Val av ledamot och ersättare till 
kommunstyrelsens finans- och närings-
livsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse nuvarande ersättare Malin Larsson (S) till ny ledamot i 

kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott efter Bodil 
Hansson (S), samt 

  
att utse Arianne Sundman (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

finans- och näringslivsutskott efter Malin Larsson (S). 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde, 2010-12-20, § 59 valdes Bodil 
Hansson (S) till ledamot i kommunstyrelsens finans- och näringslivs-
utskott. 
 
Avsägelse har inkommit från Bodil Hansson (S), vilket innebär att 
hennes uppdrag som ledamot blir vakant i kommunstyrelsens finans- 
och näringslivsutskott. Ny ledamot ska utses av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Bodil Hanssons (S) avsägelse, 2013-04-25 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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KS-2013-00462 
 

§ 226 Val av ersättare till kommunstyrelsens 
infrastruktur- och utvecklingsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Sabina Tjärnberg (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens 

infrastruktur- och serviceutskott efter Malin Larsson (S). 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde, 2010-12-20, § 61 valdes Malin 
Larsson (S) till ersättare i kommunstyrelsens infrastruktur- och 
utvecklingsutskott. 
 
Avsägelse har inkommit från Malin Larsson (S), vilket innebär att 
hennes uppdrag som ersättare blir vakant i kommunstyrelsens infra-
struktur- och serviceutskott. Ny ersättare ska utses av kommun-
styrelsen. 
 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-06-03 52 
 

 
 
 
 

§ 227 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående 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 

 Kommunstyrelsens utskott: 
o Finans- och näringslivsutskottet den 7, 21 och 28 maj 2013, §§ 

79-80, 83-85, 93 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 21 maj 2013, §§ 53-55 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 7 maj 2013, §§ 48-49, 

51, 53 
 

 Tilldelningsbeslut fattade av service och teknik (upphandling) den 
7 maj 2013: 
o Distribution av matlådor, dnr UH-2012-98 (KS-2012-00846) 
o Textilslöjdsmaterial, dnr UH-UPP13-002-058 (KS-2013-00403) 
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§ 228 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
 Yttrande över fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan, Nordan-

stigs kommun (KS-2013-00349) 
 Yttrande över fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan, Gävle 

kommun (KS-2013-00354) 
 Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag den 22 maj 2013, § 84, 

om ”Fortsatt handläggning av åtgärdsprogram för luftkvalitet”  
(KS-2013-00435, SBN-2012-00964) 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokollsutdrag den  
8 maj 2013, § 48, om ”Namnbyte Gärdehov” (KFN-2013-00268) 

 Sveriges Kommuner och Landstings beslut nr 03 (daterat 2013-05-17) 
om ”Sammanträdesplan för SKL för år 2014” (KS-2013-00414) 

 Landstinget Västernorrlands inbjudan till delägarskap i Nya 
Ostkustbanan AB samt koncernstabens svar (KS-2013-00363) 

 Styrelseprotokoll: 
o ServaNet AB, 2013-02-12, §§ 1-10 
o ServaNet AB, 2013-04-16, §§ 1-9 
o Stadsbacken AB, 2013-05-06, §§ 56-62 
o Stadsbacken AB, Extra bolagsstämma 2013-05-07, §§ 1-3 
o Stadsbacken AB, 2013-05-14, §§ 63-69 
o Sundsvall Elnät AB, 2013-02-21, §§ 1A-9 
o Sundsvall Logistikpark AB, Årsstämma 2013-05-17, §§ 30-44 
o Sundsvall Logistikpark AB, Extra bolagsstämma 2013-05-27,  

§§ 22-26 
 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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