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Tid Klockan 14.00–17.10  
Ajournering Klockan 15.45–15.55, 16.20–16.25, 16.40–16.45 och 16.50–16.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal, kommunhuset 
  
Beslutande    
Ledamöter Jörgen Berglund (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Sven Bredberg (M) ersättare för Erland Solander (M) 
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP) §§ 269-286, ersätts av Else Ammor (M)  

under §§ 287-298 
 MariAnne Andersson (MP) ersättare för Sverker Ottosson (MP) 
 Linnéa Kjellman (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S) ej § 269 på grund av jäv  
 João Pinheiro (S) ej § 286 på grund av jäv  
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Lena Österlund (S) 
 Anders Hedenius (S) ersättare för Leif Nilsson (S) 
 Åsa Ulander (S) §§ 269-286  
 Malin Larsson (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Tjänstgörande ersättare Sven Bredberg (M)   
 Else Ammor (M) §§ 287-298  
 MariAnne Andersson (MP)   
 Tommy Eriksson (S)   
 Anders Hedenius (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S) §§ 269, 286-298  
    
Övriga närvarande Else Ammor (M)   
Ersättare Elin Nilsson (M)   
 Stefan Falk (FP) §§ 269-271, 291  
 Mathias Rex (MP)   
 Kjell Bergkvist (C) § 269  
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Sabina Tjärnberg (S)   
 Annicka Burman (V)   
 Hans Zetterkvist (V)   
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Tjänstemän/övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ida Sundberg kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist §§ 269-272, 

291 
 Mikael Ålund bolagsjurist § 269 
 Björn Magnusson controller § 269 
 Johanna Hållén Fylgia advokatbyrå § 269, delvis 
 Annika Gustafsson Fylgia advokatbyrå § 269, delvis 
 Karl-Ove Andersson Garantiförsäkring AB § 269, delvis 
 Kristina Söderman Garantiförsäkring AB § 269, delvis 
 Mats-Johan Adner socialnämndens ordförande § 269, delvis 

och § 270 
 Torbjörn Stark socialdirektör § 270 
 Maud Viklander controller § 270 
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Protokollet omfattar §§ 269–290 samt 292–298. Det noteras att § 291, 
som också behandlas vid sammanträdet, justeras omedelbart och 
återfinns i separat protokoll.  

Det noteras vidare att ärende 25 ”Yttrande över laglighetsprövning 
enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, § 186 
”Ny organisation för socialnämnden”” behandlas som ärende nummer 
3 samt att ärendena 2 ”Information om Midlanda” och ärende 3 ”Aktuellt 
från koncernstaben” utgår. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Malin Larsson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-10-14 2013-10-15 2013-10-15 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-11-08 2013-10-15 – 2013-11-05 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 

Till justerare utses Åsa Ulander med Malin Larsson som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2013-00646 
 

§ 269 Garantiförsäkring Plus – erbjudande om 
utökning av försäkringsvillkor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har i ett erbjudande 
2012-12-12 erbjudit Sundsvalls kommun (nedan Kommunen) utökning 
av försäkringsvillkoren i nuvarande Garantiförsäkring. Kommungaranti 
framför i sitt erbjudande att försäkringsmomentet i nuvarande Garanti-
försäkring i flera avseenden inte visat sig vara optimalt och inte harmo-
niserar fullt ut med utbetalningskurvan i ansvarsförbindelsen (nedan 
Pensionsåtagandet). 

Överläggning  
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens 
kommande sammanträde.  
 
João Pinheiro (S) instämmer i bordläggningsyrkandet. 

Jäv 
Peder Björk (S) anmäler jäv och ersätts av Jan-Olov Lampinen (S) 
under behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 130 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-23 
• Bilaga A – Koncernstabens skrivelse, 2009-09-29 
• Bilaga B – Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-10-26, § 641 
• Bilaga C – Erbjudande och utökning/förbättring av försäkrings-

villkor GarantiförsäkringPlus till Sundsvalls kommun, 2012-12-12 
 
– – – – 
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KS-2013-00021 
 

§ 270 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 kommunstyr-
elsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation 
och eventuella åtgärder som vidtagits. 
 
– – – – 
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KS-2013-00597 
 

§ 271 Mål och resursplan 2014 för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till Mål och resursplan 2014 för kommun-

styrelsen,  
  
att uppdra till koncernstaben att i januari 2014 återkomma med en 

verksamhetsplan för 2014, 
  
att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag på hur 

kommunkoncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen 
om Sveriges bästa skola 2021, samt 

  
att särskilt följa utvecklingen inom detta område som en del av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det är en prioriterad koncerngemensam angelägenhet att 

Sundsvalls kommun når målet om Sveriges bästa skola 2021.  

Bakgrund 
Förslaget till Mål och resursplan 2014 för kommunstyrelsen innehåller 
tio mål med indikatorer. Några förändringar föreslås jämfört med 2013. 
Förslaget beskriver också kommunstyrelsens ekonomi och ger förslag 
till fördelning av resurserna. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall med tillägg av följande tre att-satser: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att det är en prioriterad 
koncerngemensam angelägenhet att Sundsvalls kommun når målet om 
Sveriges bästa skola 2021, 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-10-14 8 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag på hur 
kommunkoncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen om 
Sveriges bästa skola 2021, samt 
 
att särskilt följa utvecklingen inom detta område som en del av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När förhandlingarna återupptas yrkar Peder Björk (S), med instämman-
de av Kim G Ottosson (V), bifall till Annelie Luthmans (FP) tilläggsatt-
satser samt avslag till utskottets förslag. 
 
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 utskottets förslag samt tillägg av tre att-satser. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Tommy Eriksson (S), Anders 
Hedenius (S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 126 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-19 
• Förslag till Mål och resursplan 2014 för kommunstyrelsen, daterad 

2013-09-19 
 
– – – – 
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KS-2013-00599 
 

§ 272 Delårsrapport januari-augusti 2013 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari – augusti 2013 för kommun-

styrelsen, 
  
att godkänna den fördjupade redovisningen av indikatorer som i 

delårsrapport 1 visade en negativ utveckling, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att i samband med årsredovisningen 

återkomma avseende indikatorn gram fossilt koldioxid per 
kilometer för kommunens fordon. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att inför analysarbetet till 

MRP 2015-2018 återkomma till kommunstyrelsen med en 
redovisning av underhållsskulden för vägar. 

Bakgrund 
Delårsrapport januari–augusti 2013 för kommunstyrelsen omfattar 
verksamheter inom koncernstaben, kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och kommunstyrelsens övergripande verksamheter samt 
service och teknik. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 
23,0 mnkr för 2013. Av kommunstyrelsens 11 mål för 2013 bedöms 2 
kunna nås helt, övriga delvis. Av kommunstyrelsens 19 MRP-uppdrag 
för 2013 pågår 9 enligt plan, 5 pågår med avvikelse, 2 är slutredo-
visade, 2 på väg till slutredovisning och 1 har ej startat. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 88 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-09 
• Delårsrapport januari-augusti 2013 för kommunstyrelsen 
• Intern kontrollplan, delrapportering 2 a-c 
• Koncernstabens PM, 2013-09-09, ”Fördjupad redovisning: 

indikatorer som utvecklas i ej önskad riktning” 
 
– – – – 
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KS-2013-00511 
 

§ 273 Delårsrapport januari-augusti 2013 för 
Sundsvalls kommun och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2013 för Sundsvalls 

kommun och kommunkoncernen, 
  
att godkänna kommunrevisionens åtgärder för att anpassa sina 

kostnader till gällande budgetram, 
  
att godkänna miljönämndens åtgärder för att uppnå målet ”alla 

livsmedelsobjekt ska under 2013 kontrolleras utifrån planerad 
kontrolltid”, 

  
att till barn- och utbildningsnämnden överföra 5,0 mnkr från 

kommunstyrelsens anslag för löneökningar i MRP 2013 för att 
finansiera MRP-uppdrag 2013:2 ”Höjd lärarstatus”, 

  
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att återkomma till 

kommunstyrelsen senast vid sammanträde i januari 2014 med en 
förklaring av hur nämndens beslut om att tillstyrka ansökningar 
om fristående skolor överensstämmer med kommunfullmäktiges 
MRP-uppdrag UTB 2013:11 "Nej till ytterligare skoletablering", 
samt 

  
att förstudie ska ske under innevarande år 2013, avseende skol-

satsning för familjehemsplacerade barn, enligt MRP-uppdrag 
UTB 7, 2013. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 
2013. Resultatet uppgår till 243,5 mnkr för kommunen vilket är 89,1 
mnkr sämre än resultatet för samma period 2012 (332,6 mnkr). 
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Resultatprognosen för 2013 uppgår till 56,2 mnkr. Detta är en prognos-
förbättring med 96,8 mnkr sedan delårsrapporten i april. Resultatet för 
hela kommunkoncernen uppgår till 332,4 mnkr, vilket är 92,1 mnkr 
sämre än samma period 2012 (424,5 mnkr). Resultatprognosen för 
2013 för hela kommunkoncernen uppgår till 126,5 mnkr. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall med tillägg av följande att-sats: 
 
att förstudie ska ske under innevarande år 2013, avseende skolsatsning 
för familjehemsplacerade barn, enligt MRP-uppdrag UTB 7, 2013. 
 
João Pinheiro (S) instämmer i Annelie Luthmans (FP) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 127 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-27 
• Delårsrapport januari-augusti 2013 för Sundsvalls kommun och 

kommunkoncernen, reviderad 2013-10-10, separat utskickad 
 
– – – – 
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KS-2013-00590 
 

§ 274 Mål, uppdrag och ny organisation för 
koncernstaben 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föreslaget mål för koncernstaben, samt 
  
att godkänna föreslagen organisation. 

Bakgrund 
Koncernstabens organisation behöver ses över. Skälen är följande: 
 
1. Anpassa koncernstaben till effekterna av verksamhetsstödsprojektet. 
2. Förbättrar vår förmåga att arbeta med: 
• Styr- och ledningsmodellen inklusive koncernledningsmodellen 

samt värdegrundsarbetet med fokus på verksamheternas 
resultat. 

• Verksamhetsutveckling/ständiga förbättringar på koncernöver-
gripande nivå. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar, med instämmande av Kim G Ottosson (V), 
avslag till ärendet i sin helhet. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag om bifall 
till infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Tommy Eriksson (S), Anders 
Hedenius (S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 89 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-05 
• Mål, uppdrag och ny organisation för koncernstaben, slutrapport, 

2013-09-05 
• Protokoll från MBL-förhandling om ny organisation, 2013-08-22, 

§§ 1-3 samt 1 bilaga 
 
– – – – 
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KS-2013-00645 
 

§ 275 Återrapportering av internkontrolluppdrag 
från 2012 års utvärdering av kommunens 
samlade system för intern kontroll – 
kommunstyrelsens uppdrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att arbetet med brandskyddsfrågorna följs upp inom ramen för 

kommunstyrelsens interna kontrollplan för uppsikt 2014, 
  
att rekommendera socialnämnden att vid nästa upphandling beakta 

de brister i avtalshanteringen som framkommit i detta ärende, 
  
att kommunstyrelsen behandlar upphandlingsprocessen vid 

temadag under 2014, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att komplettera chefshandboken så att 

den säkerställer de områden som finansutskottet 2002-10-22 
beslutat om ska gälla vid överföring av arbetsuppgifter mellan 
förvaltningar. 

Bakgrund 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom 
sitt område, bland annat ska se till att den interna kontrollen är till-
räcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. I samband med uppföljningen och utvärderingen av kommunens 
samlade system för intern kontroll 2012, nämnderna, så noterades ett 
antal områden som kommunstyrelsen beslutade särskilt skulle utredas 
och eventuellt åtgärdas. Koncernstaben fick i uppdrag att administrera 
och organisera detta. 
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Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 129 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-09, inkl. bilagorna 1-7: 

Bilaga 1 – Koncernstabens PM, Brandskydd och skyddsnormer, 
2013-08-30 
Bilaga 2 – Koncernstabens PM – Krav i avtal med leverantörer, 
2013-08-22 
Bilaga 3 – Koncernstabens PM – Rutin för organisations-
förändringar, överlämnande, mottagande, ekonomi, 2013-09-06 
Bilaga 4 – Koncernstabens PM – Informations- och 
kommunikationskanaler inom väsentliga händelser, 2013-09-10 
Bilaga 5 – Koncernstabens PM – Otydlighet i ansvarsfördelning 
mellan olika förvaltningar, 2013-08-05 
Bilaga 6 – Koncernstabens PM – Forum på koncernnivå där 
övergripande frågor kan hanteras, 2013-09-23 
Bilaga 7 – Kommunstyrelsens protokoll, 2007-12-03, § 314 samt 
kommunstyrelsens skrivelse, 2007-10-24 

 
– – – 
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KS-2013-00613 
 

§ 276 Slutredovisning MRP-uppdrag LED 3, 2013 – 
Arbetspolitiskt program 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED 3, 2013 – 

Arbetsgivarpolitiskt program, samt 
  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i sin Mål och resursplan för 2013-2014 med 
plan för 2015-2016 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett arbets-
givarpolitiskt program. En arbetsgivarpolitisk strategi har antagits av 
kommunfullmäktige i juni 2013. Därför kan uppdraget slutredovisas. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 90 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-26 
 
– – – – 
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KS-2012-00623 
 

§ 277 Slutredovisning av "Automatisk datorav-
stängning", MRP-uppdrag LED/VHT 12a, 
2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av ”Automatisk datoravstängning”, 

MRP-uppdrag LED/VHT 12a, 2011, med hänvisning till nytt 
uppdrag ”Energieffektiviseringar”, MRP-uppdrag LED/VHT 
13, 2012 samt 

  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I sin Mål- och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen benämnt 
”Automatisk datoravstängning” (uppdrag LED/VHT 12, 2011). 
Uppdraget innehöll två delar, dels ”Översyn energisparåtgärder” som 
senare benämnts LED/VHT 12a och dels ”Automatisk datoravstäng-
ning” som senare benämnts LED/VHT 12b. I kommunfullmäktiges 
Mål- och resursplan för 2012 med plan för 2013-2014 gavs ett nytt 
uppdrag benämnt ”Energieffektiviseringar” (LED/VHT 13) till 
kommunstyrelsen. Eftersom det nyare uppdraget ”Energieffektivi-
seringar” från MRP 2012 berör samma sakområde som deluppdraget 
”Översyn energisparåtgärder” (LED/VHT 12a) från MRP 2011, 
föreslår koncernstaben, service och teknik, att deluppdraget LED/VHT 
12a från 2011 slutredovisas. Det andra deluppdraget från 2011, d.v.s. 
LED/VHT 12b, slutredovisas i separat ärende. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 91 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-02 
 
– – – – 
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KS-2013-00045 
 

§ 278 Slutredovisning av "Automatisk datorav-
stängning", MRP-uppdrag LED/VHT 12b, 
2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av ”Automatisk datoravstängning”, 

MRP-uppdrag LED/VHT 12b, 2011, samt 
  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I sin Mål- och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 gav 
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen benämnt 
”Automatisk datoravstängning” (uppdrag LED/VHT 12, 2011). 
Uppdraget innehöll två delar, dels ”Översyn energisparåtgärder” som 
senare benämnts LED/VHT 12a och dels ”Automatisk datoravstäng-
ning” som senare benämnts LED/VHT 12b. Detta ärende avser slut-
redovisning av deluppdraget LED/VHT 12b, 2011. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 92 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-02, med bilagan 

”Återrapportering och förslag till beslut, energisparverktyg”, 
2012-05-10 

 
– – – – 
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KS-2013-00598 
 

§ 279 Slutrapportering, projektet Lika Värda II 
(MRP-uppdrag LED/VHT 6a, 2012) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna slutrapporten för projektet Lika Värda II. 
  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna denna redovisning som slutrapportering av MRP-

uppdraget LED/VHT 6a, 2012 Jämställdhet, samt 
  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Projektet Lika Värda II har pågått 2011-2013 med delfinansiering från 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Projektet har varit fram-
gångsrikt och fått stort genomslag i kommunkoncernen. Flertalet 
projektmål har uppnåtts. En extern utvärdering har bekräftat de positiva 
resultaten. Nu avslutas projektet och fortsatt arbete sker bland annat 
inom ramen för koncernens ordinarie styr- och ledningsmodell. 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 70 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-12 
• Lika Värda II – Slutrapport 2013-09 
• Utvärderingsrapport över ”Lika Värda II”, Annorlunda Konsult, 

september 2013 
 
– – – – 
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KS-2013-00437 
 

§ 280 Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2013-08-31 

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

enligt koncernstabens skrivelse 2013-09-18, samt 
  
att förklara uppdragen avslutade. 

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

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 128 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-18 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2013-03-27, § 23 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2013-03-01 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2013-03-27, § 29 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2013-02-27, inkl. Sammanställning feriejobb 2012 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2013-05-22, § 43 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2013-04-25, inklusive bilagor 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2013-03-27, § 24 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2013-02-27 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-06-19, § 88 
• Socialnämndens protokoll, 2013-06-19, § 99 
• Socialnämndens skrivelse, 2013-05-23 
 
– – – – 
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KS-2013-00619 
 

§ 281 Byggnation av carportar för hemtjänsten på 
fastigheterna Sköle 1:31 och Nolby 5:290 
 – medel ur investeringsbudget för förvalt-
ningsfastigheter, attesträtt 

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

Erlandsson vid service och tekniks Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Ärendet avser beslut om avrop från investeringsbudgeten för förvalt-
ningsfastigheter i syfte att koncernstaben, service och teknik, ska kunna 
utföra socialtjänstens beställning av carportar för hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 94 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-28 
 
– – – – 
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KS-2013-00622 
 

§ 282 Gärdehov, reinvestering – medel ur 
investeringsbudget för förvaltnings-
fastigheter, attesträtt 

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

projektcontroller vid koncernstaben, service och teknik. 

Bakgrund 
Ärendet avser beslut om att bevilja medel ur 2014 års investerings-
budget för förvaltningsfastigheter för att genomföra reinvesterings-
åtgärder i Gärdehov. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 95 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-30 
 
– – – – 
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KS-2013-00623 
 

§ 283 Solens förskola, reinvestering – medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter, attesträtt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till förvaltare Staffan 

Abramsson vid service och teknik. 

Bakgrund 
Ärendet avser beslut om att bevilja medel från 2014 års investerings-
budget för förvaltningsfastigheter för reinvesteringsåtgärder på Solens 
förskola. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-09-17, § 96 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-30 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-10-14 24 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2012-00246 
 

§ 284 Reservatsbeslut och skötselplan för Norra 
Stadsberget 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
I mars 2009 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadskontoret 
och miljökontoret att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat 
på Norra Stadsberget. Arbetsgruppen med representanter från miljö-
kontoret, stadsbyggnadskontoret samt kultur- och fritidsförvaltningen 
har lämnat förslaget till kommunstyrelsen. 
 
Koncernstaben föreslog i tjänsteskrivelse 31 maj 2013 att Norra Stads-
berget, del av Norrmalm 1:1, skulle förklaras som naturreservat samt 
att finansiering av nya driftkostnader och investeringsutgifter ska ingå i 
partiernas arbete med mål och resursplan 2015-2016, med plan för 
2017 och 2018. Ett beslut om att bilda ett naturreservat och finansiering 
av nya driftkostnader och investeringsutgifter skulle i så fall tas i 
november 2014. 
 
Förslaget till reservatsbeslut och skötselplan för norra Stadsberget 
behandlades i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott den 25 
juni 2013. Plan- och utvecklingsutskottet beslutade att återremittera 
ärendet till koncernstaben. Anledningen till återremissen var att få 
belyst möjligheterna att inrätta och sköta ett naturreservat inom be-
fintliga ramar, samt att ärendet ska kompletteras med uppgifter om vad 
skötseln av Norra Stadsberget kostar idag. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens kom-
mande sammanträde, samt att ärendet då ska föredras för styrelsen. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar på ajournering. 
 
När förhandlingarna återupptas instämmer Peder Björk (S) i bordlägg-
ningsyrkandet. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsen beslut. 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 71 
• Koncernstabens skrivelse inklusive bilagorna 1-3, 2013-09-06 
• Plan- och utvecklingsutskottets sammanträdesprotokoll, 

2013-06-25, § 62 
• Förslag till reservatsbeslut och skötselplan för Norra Stadsberget, 

2013-04-02 med bilagor 1-3 samt ”Norra Stadsbergets 
naturreservat”, del 1 och del 2 

 
– – – – 
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KS-2010-00320 
 

§ 285 Slutrapport från projektet Biogas Mellan-
norrland och bildande av bolag för produk-
tion av biogas 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna slutrapporten från BioMel daterad 2013-06-14 och att 

projektet har utfört sitt uppdrag enligt det samarbetsavtal mellan 
Sundsvalls och Östersunds kommun som tecknades maj 2010, 

  
att Sundsvalls kommun, med den förutsättning som finns i följande 

att-sats, ska ingå som delägare vid bildande av ett aktiebolag 
med syfte att bygga och driva en anläggning i Sundsvall för att 
producera biogas, uppgraderad till fordonsgas, baserat på mat-
avfall eller annat lämpligt substrat som levereras från delägarna, 

  
att inriktningsbeslutet enligt föregående att-sats gäller under förut-

sättning av att ett tillräckligt antal kommuner beslutar delta som 
ägare så att bolaget med säkerhet kan disponera en substrat-
volym om lägst 20 000 ton per år redan från startåret samt att då 
framtagen ekonomisk kalkyl visar att det bildade bolaget kan 
fortleva utan ytterligare tillskott från ägarna, 

  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med de 

kommuner som beslutar gå in som delägare och att återkomma 
till kommunfullmäktige för slutligt formellt beslut om bildande 
av bolag, dvs slutligt förslag till aktieägaravtal och andra bolags-
frågor inklusive finansiering, samt 

  
att kommunstyrelsen medges, under förutsättning av att tredje att-

satsen ovan uppfyllts, vidta de åtgärder som krävs för att för-
bereda att byggnation av anläggning kan påbörjas så snart som 
möjligt efter kommunfullmäktiges formella beslut om bildande 
av bolag. 
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Bakgrund 
Sundsvalls och Östersunds kommuner bedriver sedan april 2010 ett 
samarbetsprojekt avseende förprojektering av en gemensam produk-
tionsanläggning för uppgraderad biogas. Projektet har nu lämnat en 
slutrapport vilken överlämnats till kommunfullmäktige. 
 
Det har också konstaterats att Sundsvall och Östersund tillsammans inte 
har tillräcklig mängd matavfall för att själva kunna bygga och driva en 
produktionsanläggning för biogas. Därför omfattar ärendet även ett vill-
korat beslut om att Sundsvalls kommun ska ingå som delägare i ett 
bolag för biogasproduktion om vissa villkor uppfylls. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut, samt på att få lämna en protokollsanteckning. 
  
Peder Björk (S) meddelar, för Socialdemokraternas del, att de inte 
deltar i dagens beslut.  
 
Kim G Ottosson (V) meddelar att hon inte deltar i dagens beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att Annelie 
Luthman (FP) lämnar en protokollsanteckning. 

Deltagande i beslut 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Tommy Eriksson (S), Anders 
Hedenius (S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson 
(V) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 
”Från Folkpartiets sida vill vi markera att vårt deltagande i detta 
beslut enbart skall ses som ett positivt förhållningssätt till att gå vidare 
med att undersöka de vidare förutsättningarna för en biogasproduk-
tionsanläggning. Utifrån det underlag som föreligger idag kan vi inte 
se att sådana förutsättningar finns i nuläget utan att det krävs betydligt 
starkare kalkyler för att vår medverkan i ett slutgiltigt beslut om 
investering skall vara aktuell.” 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 132 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-05 
• Slutrapport Biogas Mellannorrland, 2013-06-14 
 
– – – – 
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KS-2013-00591 
 

§ 286 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i 
Sundsvall och utveckling av Norra Kajen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå revidering av styrande 

dokument för Norra Kajen AB för att tydliggöra bolagets 
möjligheter att stödja bostadsförsörjningen i Sundsvall, 

  
att ge Norra Kajen AB i uppdrag att revidera planer och program så 

att projektet kan möta marknadens möjligheter att bygga på 
Norra kajen, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och eventuellt föreslå 

revidering av ägardirektiv för Mitthem AB för att öka bolagets 
möjligheter att stödja bostadsförsörjningen i Sundsvall, 

  
att arbetet med ett nytt bostadspolitiskt program ska inkludera en 

beskrivning av hur stadsbyggnadsnämndens planprocesser och 
planer kan utvecklas för att stimulera ett ökat byggande av 
bostäder i Sundsvall, 

  
att ge kommunstyrelsen i samarbete med Näringslivsbolaget i 

Sundsvall AB i uppdrag att ta fram en strategi för bearbetning av 
marknaden i syfte att skapa ökade investeringar inom fastighets-
branschen i allmänhet och bostadsbranschen i synnerhet, samt 

  
att samtliga uppdrag skall redovisas till kommunfullmäktige senast 

2013-12-16. 

Bakgrund 
Norra kajen utgör ett viktigt exploateringsområde centralt i Sundsvall. 
Området är planlagt för bostäder och har förutsättningar att utvecklas 
till en av landets attraktivaste boendemiljöer. Exploateringen av om-
rådet drivs via det numera helägda kommunala bolaget Norra Kajen 
AB vars verksamhet består i att exploatera området och via försäljning 
av byggrätter utveckla området med bostäder med hög kvalitet både 
avseende boendemiljö som hållbarhet. 
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I den av kommunen framtagna strategin ”Hållbar tillväxtstrategi 2021”, 
(HT21) läggs det fast att Norra kajens utveckling har stor betydelse för 
Sundsvalls utveckling. Att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer är en 
konkurrensfaktor av betydelse för inflyttningen och tillväxten i Sunds-
vall. 

Överläggning och beslutsgång 
Malin Larsson (S) yrkar på ändringar i att-satserna 1-5 så de får 
följande lydelser: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå revidering av styrande 
dokument för Norra Kajen AB för att tydliggöra bolagets möjligheter 
att stödja bostadsförsörjningen i Sundsvalls centrum, 
 
att ge Norra Kajen AB i uppdrag att återkomma till kommunfullmäkt-
ige med reviderade planer och program av principiell karaktär så att 
projektet kan möta marknadens möjligheter att bygga på Norra kajen, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och eventuellt föreslå 
revidering av ägardirektiv för Mitthem AB för att öka bolagets 
möjligheter att stödja bostadsförsörjningen i Sundsvalls kommun, 
 
att arbetet med ett nytt bostadspolitiskt program ska inkludera en 
beskrivning av hur stadsbyggnadsnämndens planprocesser och planer 
kan utvecklas för att stimulera ett ökat byggande av bostäder i 
Sundsvalls kommun, 
 
att ge kommunstyrelsen i samarbete med Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB i uppdrag att ta fram en strategi för bearbetning av 
marknaden i syfte att skapa ökade investeringar inom fastighets-
branschen i allmänhet och bostadsbranschen i synnerhet, 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Malin Larssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet. 
 
När förhandlingarna återupptas konstaterar han att det finns två förslag 
till beslut, dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Malin 
Larssons (S) och Kim G Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition 
på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag till beslut. 
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Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts av Jan-Olov Lampinen (S) 
under behandlingen av ärendet. 

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

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 133 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-17 
• Bilaga 1 – Soliditet i ett antal kommunalt ägda bostadsaktiebolag, 

2013-08-20 
 
– – – – 
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KS-2013-00159 
 

§ 287 Fullmäktigeberedning för bostadsförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inte inrätta en fullmäktigeberedning om bostadsfrågan. 

Bakgrund 
Presidiekonferensen fattade 2013-02-15 beslut om att föreslå kommun-
fullmäktige att inrätta en fullmäktigeberedning om bostadsfrågan. Detta 
ärende hanterar en sådan fullmäktigeberedning. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) yrkar att beredningen ska inrättas. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Kim G Ottossons (V) förslag. Han 
ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Lars Perssons (FP) förslag om bifall till plan- och utvecklingsut-
skottets förslag till beslut. 

Reservation 
Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 73 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-05 
• Förslag på arbetsordning för bostadsförsörjningsberedningen i 

Sundsvalls kommun 
 

– – – – 
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KS-2012-00654 
 

§ 288 Införande av digitala sammanträdeshand-
lingar för förtroendevalda i kommunfull-
mäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att införa digitala sammanträdeshandlingar för samtliga förtroende-

valda (ordinarie ledamöter och ersättare) i kommunfullmäktige 
senast 31 december 2013, 

  
att kostnaderna för digitala sammanträdeshandlingar och övriga 

kostnader kring sammanställande och distribution av handling-
arna till kommunfullmäktiges ledamöter, finansieras genom 
kommunfullmäktiges budget för tryck- och portokostnader, 

  
att teknisk lösning för distribution av digitala sammanträdeshand-

lingar (i dagsläget surfplattor) delas ut till de kommunfull-
mäktiges ledamöter, som inte har eller inte kommer att få sådan 
teknisk lösning via annat kommunalt uppdrag, 

  
att kostnaderna för teknisk lösning för distribution av digitala 

sammanträdeshandlingar (i dagsläget surfplattor) för kommun-
fullmäktiges ledamöter, som inte har eller inte kommer att få 
sådan teknisk lösning via annat kommunalt uppdrag, finansieras 
genom kommunfullmäktiges budget för tryck- och portokost-
nader,  

  
att ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut kring tekniska lösningar 

för distributionen av kommunfullmäktiges digitala samman-
trädeshandlingar, samt 

  
att även pappershandlingar i framtiden ska vara en möjlighet på 

grund av särskilda skäl. 
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Bakgrund 
Flera nämnder har fattat beslut om att införa digitala sammanträdes-
handlingar, idag distribuerat via surfplattor. De flesta nämnder har 
också infört arbetssättet. Presidiekonferensen har också infört arbetssätt 
med digitala sammanträdeshandlingar och surfplattor. Ärendet handlar 
om kommunfullmäktige ska införa digitala sammanträdeshandlingar i 
sitt arbete. 

Överläggning och beslutsgång 
MariAnne Andersson (MP) yrkar på tillägg av följande att-sats: 
 
att även pappershandlingar i framtiden ska vara en möjlighet på grund 
av särskilda skäl. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar på att få lämna en protokollsanteckning, 
vilket ordföranden godkänner. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag med tillägg av MariAnne 
Anderssons (MP) tilläggsatt-sats. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Protokollsanteckning 
”I underlagets bilaga 1 finns text som låser oss vid ett enskilt märke på 
läsplattor och programvara. Jag är skeptisk till detta. Jag vill hellre se 
en formulering som möjliggör användandet av andra tekniska 
lösningar och märken på både hårdvara och programvara.” 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 72 
• Koncernstabens skrivelse inklusive bilaga 1, 2013-08-15 
• IT-Service – Tjänstebeskrivning surfplatta, 2013-01-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00620 
 

§ 289 Sundsvalls kommuns yttrande över regional 
transportplan för Västernorrlands län 2015-
2025, remissversion 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till yttrande daterat 2013-10-01, och 

skicka det till Länsstyrelsen Västernorrland. 

Bakgrund 
Under året ska den regionala transportplanen revideras. Planen handlar 
om investeringar i statens regionala transportnät. Länsstyrelsens remiss 
ankom den 26 augusti och yttrande skall lämnas senast 23 oktober. 
Kommunstyrelsen svarar för ett samlat yttrande från Sundsvalls 
kommun. Därför behandlar även stadsbyggnadsnämnden remissen på 
sitt sammanträde den 25 september. Stadsbyggnadsnämndens syn-
punkter bör inarbetas i det samlade yttrande som kommunen lämnar. 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 69 
• Förslag till yttrande, 2013-10-01 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-05 
• Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025, 

remissversion, 2013-08-23 
• Länsstyrelsen Västernorrlands missiv, 2013-08-23 
• Trafikstatistik, 2013-09-09 
 
– – – – 
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KS-2013-00544 
 

§ 290 Yttrande över laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 
2013-06-17, § 159 ”Investering i Sundsvall 
logistikpark med tillhörande containerhamn” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand i mål nr  

2242-13 enligt koncernstabens förslag 2013-10-04. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i juni 2013 fattat beslut om investering i Sunds-
valls logistikpark med tillhörande containerhamn. Det beslutet har blivit 
överklagat. Förvaltningsrätten kommer att pröva kommunfullmäktige 
beslut i ett mål om så kallad laglighetsprövning. Kommunstyrelsen ska nu 
lämna ett yttrande till förvaltningsrätten om kommunens syn på 
överklagandena. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-04 
• Förslag till yttrande, 2013-10-04, inklusive: 

Bilaga 1 – Tillstånd till expropriation, från regeringen den 11 april 
2013, kommunstyrelsens dnr KS 2011-00892, Socialdepartementets 
dnr S2012/2123/PBB 
Bilaga 2 – Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 § 159 
Bilaga 3 – SJÖFS 1988:5, Allmänna hamnar 
Bilaga 4 – Underlag för beslut om genomförandet av Sundsvall 
logistikpark, KF 2013-06-17 § 159 

• Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2013-08-01 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-10-14 36 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   

 

 
 
KS-2013-00558 
 

§ 292 Yttrande över remisspromemoria om en ny 
ungdomspolitik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta rubricerat remissyttrande, daterat 2013-10-04, och skicka 

det till utbildningsdepartementet. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har erbjudits att lämna synpunkter på en remiss-
promemoria från utbildningsdepartementet, kallad ”En ny ungdoms-
politik” (U2013/4442/UC). Myndigheter, kommuner, landsting och 
organisationer har möjlighet att komma med synpunkter på remissen, 
som ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast 18 oktober 
2013. Barn- och utbildningsnämnden, nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, kultur- och fritidsnämnden samt 
socialnämnden har fått möjlighet att avge varsitt yttrande som sedan 
sammanställts till ett gemensamt svar från Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-04 
• Förslag till yttrande, 2013-10-04 
• Missiv samt remisspromemoria från utbildningsdepartementet, 

2013-07-18 
 
– – – – 
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KS-2013-00629 
 

§ 293 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2014 med plan för 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

2014:  
27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 29 
september, 27 oktober, 3 (konstituerande) och 24 november 
samt 15 december, 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för kommun-

fullmäktige 2015:  
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 
september, 26 oktober, 30 november och 21 december, samt 

  
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 

på sammanträdesdagarna. 

Bakgrund 
Koncernstaben tar årligen fram förslag till sammanträdesdagar för 
kom-munfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. Från och 
med 2013 innehåller förslaget även preliminära dagar för det därpå 
följande året. Då ärendet om sammanträdesdagar årligen tas upp 
kommer det löpande att finnas en plan för det därpå följande året. Om 
inget oförutsett inträffar kommer de preliminära dagarna föreslås fast-
ställas vid den årliga behandlingen av ärendet. 
 
En preliminär plan för sammanträdesdagarna det följande året gör det 
möjligt för de kommunala bolagen och nämnderna att planera sina verk-
samheter och sina ärendeflöden på ett mer långsiktigt och effektivt sätt. 
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2014 med 
plan för 2015 behandlas i ett separat ärende, KS-2013-00636. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-02 
 
– – – – 
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KS-2013-00636 
 

§ 294 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess utskott 2014 med plan för 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 

2014:  
13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 15 
september, 13 oktober, 10 november (konstituerande) och 1 
december,  

 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och närings-

livsutskottet 2014:  
28 januari, 18 februari, 4 och 18 mars, 1, 15 och 29 april, 27 
maj, 24 juni, 2, 16 och 30 september, 14 och 28 oktober, 18 
november och 16 december,  

 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och utveck-

lingsutskottet 2014:  
28 januari, 4 mars, 1 och 29 april, 27 maj, 24 juni, 2 och 30 
september, 28 oktober, 18 november och 16 december,  

 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och 

serviceutskottet 2014:  
21 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 17 juni, 26 
augusti, 16 september, 14 oktober, 17 november (måndag) och 
9 december,  

 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen 2015:  
12 januari, 9 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 14 
september, 12 oktober, 16 november och 7 december,  

 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- 

och näringslivsutskottet 2015:  
27 januari, 17 februari, 3, 17 och 31 mars, 14 och 28 april, 26 
maj, 23 juni, 1, 15 och 29 september, 20 oktober, 3 och 24 
november samt 15 december, 
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att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 

utvecklingsutskottet 2015:  
27 januari, 3 och 31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 1 och 29 
september, 3 och 24 november samt 15 december, 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för infra-

struktur- och serviceutskottet 2015:  
20 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj, 16 juni, 25 
augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november och 8 
december, 

  
att kommunstyrelsens samt finans- och näringslivsutskottets 

sammanträden förläggs till klockan 14.00 på sammanträdes-
dagarna, 

  
att plan- och utvecklingsutskottets samt infrastruktur- och service-

utskottets sammanträden förläggs till klockan 09.00 på 
sammanträdesdagarna, samt  

  
att ovanstående sammanträdesdagar gäller under förutsättning av att 

kommunfullmäktige fastställer sina föreslagna sammanträdes-
dagar för 2014 med plan för 2015.  

Bakgrund 
Koncernstaben tar årligen fram förslag till sammanträdesdagar för kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. Från och med 2013 
innehåller förslaget även preliminära dagar för det därpå följande året. Då 
ärendet om sammanträdesdagar årligen tas upp kommer det löpande att 
finnas en plan för det därpå följande året. Om inget oförutsett inträffar 
kommer de preliminära dagarna föreslås fastställas vid den årliga be-
handlingen av ärendet.  
 
En preliminär plan för sammanträdesdagarna det följande året gör det 
möjligt för de kommunala bolagen och nämnderna att planera sina verk-
samheter och sina ärendeflöden på ett mer långsiktigt och effektivt sätt.  
 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för 2014 med plan för 2015 
behandlas i ett separat ärende, KS-2013-00629. 

Beslutsunderlag 

• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-02 
 
– – – – 
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KS-2013-00375 
 

§ 295 Motion (V) om kommunalt stödsparande för 
lokal utveckling 

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

Bakgrund 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion där partiet genom Kim G 
Ottosson yrkar dels att fullmäktige beslutar att kommunen ska utreda 
möjligheterna till att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond genom 
stödsparande i JAK-banken, och dels att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att inrätta en sådan. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar, med instämmande av Peder Björk (S), bifall 
till motionen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Kim G Ottossons (V) och Peder Björks 
(S) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 

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

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 134 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-03 
• Motion (V) om kommunalt stödsparande för lokal utveckling, 

2013-04-29 
 
– – – – 
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KS-2013-00087 
 

§ 296 Motion (SD) om att kostnadsberäkna asyl-
invandringens effekter på den kommunala 
välfärden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige kommit in med en 
motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att grundligt och årligen 
kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala väl-
färden. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) har fått tillfälle att yttra sig angående motionen, och beslutade 
därefter att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Koncernstaben delar 
NAVI:s uppfattning och föreslår därför också att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 135 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-12 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2013-09-04, § 61 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2013-08-12, reviderad 2013-08-21 
• Motion (SD) om att kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på 

den kommunala välfärden, 2013-01-28 
 
– – – – 
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§ 297 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 

• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 
o Finans- och näringslivsutskottet den 1 oktober 2013,  

§§ 124-125, 131 
o Plan- och utvecklingsutskottet den1 oktober 2013, §§ 67-68 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 17 september 2013, 

§§ 86-87, 93-96 
• Beslut fattat av kommundirektören 2013-09-05 om att: 

o bevilja stöd till projektet ”Ekonomiska relationer för affärs-
utveckling i Sundsvallsregionen”(KS-2013-00621) 

• Begäran om utfående av allmän handling 2013-06-20  
(KS-2013-00662) 

• Begäran om utfående av allmän handling 2013-09-30  
(KS-2013-00719-1) 

• Begäran om utfående av allmän handling 2013-09-30  
(KS-2013-00719-2) 

• Service- och tekniks beslut 2013-09-23: Ansökan om tillstånd till 
allmän kameraövervakning hos Länssjukhuset Sundsvall/ 
Härnösand, Akutkliniken på Sundsvalls sjukhus (KS-2013-00632) 

 
– – – – 
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KS-2013-00009 
 

§ 298 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Socialtjänstens PM 2013-10-02 – återkoppling till informations-
punkten om socialnämndens ekonomi på kommunstyrelsens 
sammanträde i juni månad 2013, reflektioner på projektet 
KomiJobb (KS-2013-00021) 

 
• Styrelseprotokoll: 

o Midlanda Fastighet AB, 2013-08-12, §§ 1-12 
o MittSverige Vatten AB, 2013-08-23, §§ 22-26 och bilaga till § 23 
o Sundsvalls Hamn AB, 2013-09-06, §§48-56 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2013-09-06, §§ 27-37 
o Sundsvalls Oljehamn AB, 2013-09-06, §§ 48-56 
o Sundsvall Vatten AB, 2013-09-24, §§ 28-37 

 
• Sveriges kommuner och landsting 

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

 
– – – – 
 


