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Tid Kl. 14.00 – 16.10 
Ajournering Kl. 15.00 – 15.15, 15.30 – 15.35, 15.40 – 15.45, 15.50 – 15.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Jörgen Berglund (M), ordf. X, ej § 129 pga jäv Else Ammor (M) § 129 
Lars Persson (FP), v ordf.  Stefan Falk (FP) §§ 118 – 140 
Erland Solander (M) X   
Habib Effati (M) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Sverker Ottosson (MP) X   
Linnéa Kjellman (C) X, ordf. § 129   
Hans Brynielsson (KD) X   
Peder Björk (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Lena Österlund (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Kim G Ottosson (V) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Sven Bredberg (M) -   
Else Ammor (M) X § 129  
Elin Nilsson (M) X   
Stefan Falk (FP) X §§ 118 – 140  
MariAnne Andersson (MP) X   
Mathias Rex (MP) X   
Kjell Bergkvist (C) X   
Bertil Hörnqvist (KD) X   
Tommy Eriksson (S) -   
Anders Hedenius (S) X, ej § 127, 129 pga jäv   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Arianne Sundman (S) X, ej § 127 pga jäv   
Sabina Tjärnberg (S) X   
Annicka Burman (V) -   
Hans Zetterkvist (V) X   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande   Närvarande paragraf 
Stefan Söderlund kommundirektör §§ 118 – 123 
Maud Viklander controller  
Ida Sundberg kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Torbjörn Stark socialdirektör § 120 
Göran Fjellström representant för 

Sundsvallsregionen 
 § 118 
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Protokollet omfattar §§ 118–140 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Christofer Nilsson 
Ordförande   Sekreterare 
§§ 118 – 128, 130 – 140 
 
 
 
Linnéa Kjellman 
Ordförande  
§ 129 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2014-04-14 2014-04-15 2014-04-16 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2014-05-14 2014-04-16 – 2014-05-07 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Kim G Ottosson med Lena Österlund som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2014-00339 
 

§ 118 Information om Sundsvallsregionen 
Göran Fjellström från Sundsvallsregionen informerar om samarbetet 
mellan de sex kommuner som tillsammans utgör Sundsvallsregionen, 
vad målbilden är och hur visionen ser ut. Efteråt presenterades hans 
egna slutsatser kring regionens utveckling och vägar till framgång. 
 
– – – – 
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KS-2014-00005 
 

§ 119 Aktuellt från koncernstaben 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges kommundirektören 
möjlighet att informera styrelsen om aktuella frågor. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande 
punkter: 
 
• Årstidsinvigning Våren, i samarbete med Umeå som är 

Kulturhuvudstad 2014 
• Sveriges friluftskommun – åter i topp, Sundsvall kom på delad 

andraplats 
• E-tjänster i RIGES – mjuklanserat på www.sundsvall.se 
• Åtgärdsprogrammet Friskare luft i Sundsvall – program framtaget 
• Drakfastigheters planerade fastighetsunderhåll 2014 – 90 

fastigheter totalt som ska fräschas upp, för sammanlagt 32 mnkr  
• Skisser på nya planerade äldreboenden 
• Sundsvalls skolor, som klättrat 76 placeringar på SKL:s rankning – 

ligger nu på plats 191. 
• Nytt samverkansavtal 
 
– – – – 
  

http://www.sundsvall.se/
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KS-2013-00021 
 

§ 120 Redovisning av socialnämndens ekonomiska 
situation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 
behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det 
beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje 
sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrel-
sen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation 
och eventuella åtgärder som vidtagits. 
 
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde 
den 29 oktober 2013 till att redovisningen från socialnämndens ordför-
ande enbart ska ske vid varje sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
– – – – 
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KS-2014-00028 
 

§ 121 Analys av förutsättningar för socialnämn-
dens och stadsbyggnadsnämndens budgetar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen, samt 
  
att de presenterade förutsättningarna ska beaktas när partierna tar 

fram förslag till mål och resursplan för 2015–2016 med plan för 
2017–2018. 

Bakgrund 
I ärendet Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2014 föreslog 
koncernstaben att stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
gemensamt skulle ta fram förslag på åtgärder för att öka stadsbygg-
nadsnämndens förutsättningar för en korrekt budgetering. Finans- och 
näringslivsutskottet (FINU) föreslog att även socialnämndens budget 
skulle omfattas av utredningen. Uppdraget omformulerades till att 
utreda förutsättningarna för en korrekt budgetering av respektive 
nämnds verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 § 252 i 
enlighet med förslag från FINU och kommunstyrelsen. 

Överläggning och beslutsgång 
Else Ammor (M) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Det blir också 
kommunstyrelsens förslag. Vidare godkänner han Else Ammors (M) 
protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Else Ammor (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Jag noterar att man vid utformandet av kommunfullmäktiges uppdrag 
inte genomfört detta på samma sätt för stadsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden. 
 
Grundförutsättningen i uppdraget, vad som är en ”korrekt” 
budgetering, förefaller ha tolkats helt olika i fråga om de två 
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nämnderna. Detta kan inte ha varit kommunfullmäktiges mening. För 
stadsbyggnadsnämndens del beräknas korrekt budgetering vara 
genomsnittlig kostnad de senaste 6 åren för vinterväghållning samt 
genomsnittlig kostnad per invånare i de fyra nordligaste länen för 
bostadsanpassning + administrationskostnad. För socialnämnden 
däremot räknas en strukturårsjusterad standardkostnad fram och 
Sundsvalls kommun jämförs med strukturellt lika kommuner. Därefter 
drar man i Nordic Healthcare Groups utredning bort ett antal miljoner 
kronor per verksamhetsområde som man anser att Sundsvalls kommun 
ska vara billigare än jämförbara kommuner. Hur man kommit fram till 
att Sundsvalls kommun ska vara 5 % billigare än jämförbara 
kommuner på området funktionshinder, tillika 5 % billigare på området 
äldreomsorg respektive 3 % billigare på individ- och familjeomsorg 
anges dock inte i utredningsrapporten. Inte heller kan jag se att denna 
förutsättning, dvs. att Sundsvalls kommun ska vara billigare än 
jämförbara kommuner, fanns i kommunfullmäktiges uppdrag att fram 
”förutsättningar för en korrekt budgetering” för socialnämnden. 
 
Jag noterar på grund av detta att Nordic Healthcare Group i sin 
utredning kommit fram till att socialnämnden är underbudgeterad ca 
26 mnkr för verksamhetsområdet funktionshinter, ca 46 mnkr för 
verksamhetsområdet äldreomsorg samt ca 10 mnkr för 
verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Sammanlagt 
framkommer således av NHG:s utredning att socialnämnden är 
underbudgeterad ca 82 mnkr. Detta är en mycket viktig förutsättning 
för ”korrekt budgetering av socialnämnden”. 
 
Jag uppmanar därför partierna att beakta dessa siffror för 
socialnämndens del när partierna tar fram förslag till mål- och 
resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 55 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-14 
• Koncernstabens rapport ”Analys av förutsättningar för en korrekt 

budgetering av stadsbyggnadsnämndens verksamhet” 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-12-16, § 252 
• Nordic Healthcare Groups rapport, 2014-03-28 
 
– – – – 
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KS-2014-00269 
 

§ 122 Kompletteringsbudget 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2014 enligt föreliggande förslag 

daterat 2014-03-19. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande 
kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda års-
budgeten (MRP 1 år). I princip ska de nya anslagen kunna täckas inom 
ramen för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera fastställd 
årsbudget om nya ekonomiska förutsättningar uppkommer under året. 
Enligt reglerna ska kompletteringsbudgeten fastställas i mars-april. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar på följande att-satser: 
 
att inrätta en flytta-hit-hjälp, 
 
att kommunstyrelsen skyndsamt utreder och beslutar mer detaljerat 
vilket stöd kommunens flytta-hit-hjälp ska ge, hur arbetet ska 
organiseras samt finansieras, 
 
att barn- och utbildningsnämnden skyndsamt utökar antalet platser på 
nattöppen förskola så att de motsvarar de behov som finns, 
 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar om regler för plats på 
nattöppen förskola som innebär att plats ska erbjudas inom fyra 
månader efter ansökan inkommit till kommunen, samt 
 
att i övrigt fastställa kompletteringsbudget 2014 enligt koncernstabens 
förslag daterat 2013-03-19. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag till beslut 
enligt de fyra första att-satserna, men yrkar avslag på den sista att-
satsen, på grund av koncernstabens förslag på skattebidrag till 
värdinnor på trygghetsboende (0,85 mnkr). 
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Ordföranden konstaterar att de finns tre förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag, dels Peder Björks (S) förslag, och dels 
Kim G Ottossons (V) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 56 

• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-19, med bilagor 
• Bilaga 1 – ”Särskilda beslut om anslag 2014 samt övriga anslag 

som koncernstaben bedömer ska ingå i 
kompletteringsbudgeten”, 2014-03-19 

• Bilaga 2 – ”Finansiering”, 2014-03-19 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-03-17, § 90 
• Kommunstyrelsens protokoll. 2014-03-17, § 95 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-01-27, § 13 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-01-27, § 14 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-12-17, § 228 

 
– – – – 
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KS-2014-00203 
 

§ 123 Förvärv av fastigheten Sundsvall Vagnsättet 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Vagnsättet 1 av Anders 

Bergström för 1 000 000 kronor, 
  
att erlägga 250 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens 

ersättningsregler, 
  
att erlägga 90 000 kronor i annan ersättning för kostnader i sam-

band med försäljning och flytt till annat boende, samt 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 1 340 000 

kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Vagnsättet 1 av Anders Bergström för 1 000 000 kronor och 
erlägger 250 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersätt-
ningsregler, samt 90 000 kronor i annan ersättning för kostnader i sam-
band med försäljning och flytt till annat boende. 

Överläggning och beslutsgång 
Leif Nilsson (S) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens förslag. Vidare godkänner han Leif Nilssons (S) 
protokollsanteckning  

Protokollsanteckning 
Leif Nilsson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Socialdemokraterna vill se ett helhetsgrepp för området utifrån 
pågående ÖP 2021. Området är i ÖP 2021 utpekat som ett omvand-
lingsområde, därför ska det inte göras “punktinsatser“, utan hela 
området ska hanteras i sin helhet. Detta är viktigt ur nuvarande 
fastighetsägares perspektiv och framtidens användning av området. Vi 
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anser att alla fastighetsägare ska behandlas utifrån ett rättvise-
perspektiv.” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 57 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-12 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-02-26 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-01-20 
• Karta över Vagnsättet 1 
 
– – – – 
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KS-2013-00096 
 

§ 124 Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommun-
koncern – revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revidering av befintlig upphandlingspolicy för 

Sundsvalls kommunkoncern enligt koncernstabens förslag 
daterat 2014-02-12, samt 

 
Vidare beslutar kommunstyrelsen  
 
att uppdra åt koncernstaben att utarbeta en helt ny 

upphandlingspolicy för att bland annat inarbeta miljö- och 
sociala krav och att arbetet ska ledas av en politiskt tillsatt 
styrgrupp. 

 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns upphandlingspolicy är det övergripande styrande 
dokument som tillsammans med lagstiftning inom området reglerar hur 
upphandling och inköp ska ske inom Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar på återremiss av ärendet.  
 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Peder Björk (S) och Kim G 
Ottosson (V) på följande: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunstyrelsen utarbetar en helt ny upphandlingspolicy för att 
bland annat inarbeta miljö- och sociala krav. Arbetet ska ledas av en 
politiskt tillsatt styrgrupp och till den knyts en referensgrupp med 
medverkan från bland annat arbetsmarknadens parter.”  
 
Jörgen Berglund (M) yrkar på ajournering. 
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När sammanträdet återupptas yrkar Jörgen Berglund (M) på följande: 
Bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut, det vill 
säga: 
 
att fastställa revidering av befintlig upphandlingspolicy för Sundsvalls 
kommunkoncern enligt koncernstabens förslag daterat 2014-02-12. 
 
Vidare yrkar han på ett tillägg av följande att-sats: 
 
att uppdra åt koncernstaben att utarbeta en helt ny upphandlingspolicy 
för att bland annat inarbeta miljö- och sociala krav och att arbetet ska 
ledas av en politiskt tillsatt styrgrupp 
 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Annelie Luthman (FP) bifall till 
Jörgen Berglunds (M) förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag med ordförandens tillägg, med stöd av 
Annelie Luthman (FP) och dels Peder Björks (S) förslag. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
finans- och näringslivsutskottets förslag med tillägg. 

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

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-03-18, § 30 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-06, med bilaga 

• Förslag till reviderad upphandlingspolicy för Sundsvalls 
kommunkoncern, 2014-02-12 

 
– – – – 
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KS-2014-00082 
 

§ 125 Socialtjänstens boenden, brandåtgärder – 
internlån 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om 4,5 mkr från 2014 års internlåneram för genom-

förande av brandsäkerhetstekniska åtgärder i särskilda 
boenden och servicehus, samt 

  
att ge attesträtt för ovanstående till avdelningschef Magnus 

Fridell vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Ärendet avser behov av internlån för genomförande av säkerhets-
investeringar i socialtjänstens boenden, för att åtgärda brister som 
identifierats i samband med tillsyn. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-03-18, § 32 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-28 
 
– – – – 
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KS-2014-00080 
 

§ 126 Belysning förskolor – internlån 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om 5 mnkr från 2014 års internlåneram för genom-

förande av utomhusbelysningsåtgärder i förskolor, samt 
  
att ge attesträtt för ovanstående till avdelningschef Magnus Fridell 

vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Det finns behov av att genomföra åtgärder vad gäller kommunens 
utomhusbelysningar vid förskolor. Merparten av nuvarande utomhus-
belysning är åldersstigen, och det finns även behov av att byta till mer 
miljövänliga lösningar. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-03-18, § 33 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-28 
 
– – – – 
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KS-2013-00967 
 

§ 127 Utökat ägande för ServaNet AB avseende 
Bergs, Ragunda respektive Strömsunds 
kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Ragunda kommun, Strömsunds kommun och Bergs Tingslags 

Elektriska AB (Bergs kommun) blir nya delägare i ServaNet 
AB, 

  
att fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvall Elnät AB, Härnösand 

Energi & Miljö AB, Ånge kommun, Bergs Tingslags Elektriska 
AB, Ragunda kommun och Strömsunds kommun enligt Stads-
backen AB:s förslag daterat 2013-10-02, 

  
att ServaNet AB ska nyemittera 360 aktier och att Ragunda 

kommun förvärvar 90, Strömsunds kommun förvärvar 180 och 
Bergs Tingslags Elektriska AB förvärvar 90 av dessa aktier för 2 
222 kr/aktie, 

  
att fastställa bolagsordning för ServaNet AB enligt Stadsbacken 

AB:s förslag daterat 2013-10-02 samt 
  
att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att kommunfull-

mäktige i Härnösands respektive Ånge kommuner fattar beslut 
med motsvarande innebörd. 

Bakgrund 
ServaNet AB (ServaNet) är ett kommunalt bolag som driver och ut-
vecklar bredbandsfibernät i Medelpad och i Härnösand. Bolaget säljer 
också kommunikationslösningar till privatpersoner och företag som vill 
ansluta sig till fibernätet. Sundsvalls kommun äger ServaNet till-
sammans med Härnösands och Ånge kommuner. Bolaget har regel-
bunden kontakt med andra kommuner i mellersta Norrland som har 
liknande verksamhet. Dessa kontakter har nu lett till att Bergs, Ragunda 
och Strömsunds kommuner vill bli delägare i ServaNet. Stadsbacken 
AB (Stadsbacken) är moderbolag i den kommunkoncern där ServaNet 
ingår. Stadsbacken föreslår att kommunfullmäktige medger utökat 
ägande i ServaNet. 
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Jäv 
Ej tjänstgörande ersättare Anders Hedenius (S) och Arianne Sundman 
(S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under behandlingen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 58 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-26 
• Koncernstabens PM ”Utökat ägande för ServaNet AB avseende 

Bergs, Ragunda respektive Strömsunds kommuner – 
koncernstabens synpunkiter på beslutsunderlaget”, 2014-02-20 

• Förslag till bolagsordning för ServaNet AB, 2013-10-02 
• Förslag till aktieägaravtal för ServaNet AB, 2013-10-02 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-11-29, § 152 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-11-27 
• Sundsvall Energi AB:s protokoll, 2013-09-04, § 4 
• Sundsvall Elnät AB:s protokoll, 2013-08-26 
• ServaNet AB:s protokoll, 2013-08-26 
• ServaNet AB:s skrivelse, 2013-10-22 
• ServaNet AB:s PM ”Vidgat ägande i ServaNet AB” 
 
– – – – 
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KS-2013-00848 
 

§ 128 Konsekvensanalys av beslutad investerings-
budget för förvaltningsfastigheter för 2013–
2014 med plan för 2015–2021 – svar från 
kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ytterligare kompensation utöver gällande regelverk för ökade 

hyreskostnader till följd av beslutad investeringsbudget för 
kultur- och fritidsnämnden, enligt deras förslag, hanteras i 
partiernas arbete med mål- och resursplan för 2015-2016 med 
plan för 2017-2018, 

  
att kompensation för ökade verksamhetskostnader till följd av 

beslutad investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden, 
enligt deras förslag, hanteras i partiernas arbete med mål- och 
resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018, samt 

  
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att till kommunfull-

mäktige senast 2014-06-23 redovisa nämndens sammantagna 
investeringsbehov. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 14 att uppdra till kultur- 
och fritidsnämnden att redovisa konsekvenserna inom nämndens verk-
samhet om ökade verksamhets- och hyreskostnader samt finansierings- 
och investeringsbehov. Ärendet är en återrapportering av kommunfull-
mäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 60 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-28 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2014-02-26, § 34 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-02-04 
• Kultur- och fritidsnämndens PM, 2014-02-26 
 
– – – – 
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KS-2014-00174 
 

§ 129 Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt 
intresse, Sundsvall Timrå Airport 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att genom detta förordnande ålägga Sundsvall Timrå Airport upp-

giften att utgöra tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) av 
skäl och enligt villkor som följer av de krav som uppställs i 
"Meddelande från Kommissionen, Europeiska unionens ram-
bestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga 
tjänster (2011) (2012/C 8/03)”. Detta innebär bl.a. att flyg-
platsen ska bedriva sin verksamhet så att den kan ta emot alla 
flygbolag som vill trafikera flygplatsen till rådande kommer-
siella villkor och under publicerade öppethållningstider. Flyg-
platsen ska i tillägg ombesörja att resenärerna har tillgång till 
parkering i nära anslutning till terminalbyggnaden, samt även 
tillse att enklare mat- och caféservering, jämte övrig sedvanlig 
försäljning på flygplatsen, finns tillgänglig, 

  
att inom ramen för mellan Sundsvall och Timrå kommuner tecknat 

aktieägaravtal årligen, och med användande av offentliga medel, 
ersätta flygplatsen med belopp som motsvarar samma års under-
skott samt  

  
att förordnandet ska gälla till och med 31 december 2023. 

Bakgrund 
Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersätt-
ning för offentliga tjänster (2012/C 8/03) trädde ikraft den 31 januari 
2012. I och med att Sundsvall Timrå Airport (Flygplatsen) har mer än 
200 000 passagerare per år är dessa rambestämmelser tillämpliga vid 
förordnande av SGEI. 
 
Med anledning av att Sundsvall Timrå Airport sannolikt kommer att 
bedrivas med tämligen stora underskott under den tid detta förordnande 
avser, är det av stor vikt att respektive ägare har möjlighet att balansera 
dessa antagna underskott. Detta har varit en omständighet som varit 
uppenbar alltsedan det stod klart att kommunerna skulle vara tvungna 
att överta ansvaret för nämnda flygplats och som också utgjort en av de 
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styrande förutsättningarna för det aktieägaravtal som tecknats mellan 
Sundsvalls och Timrås kommuner. 

Jäv 
Jörgen Berglund (M) anmäler jäv och ersätts av Else Ammor (M) under 
sammanträdet. 
 
Ej tjänstgörande ersättare Anders Hedenius (S) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdet under behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-03-18, § 49 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-27 
• Midlanda Fastigheter ABs protokoll, 2014-02-12 
• Midlanda Fastigheter ABs skrivelse 
 
– – – – 
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KS-2013-00926 
 

§ 130 Återrapportering av resultatet av utveckling 
och effektivisering av verksamhetsstödet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna koncernstabens redovisning av uppdraget från Mål 

och resursplan 2013-2014, VHT 3 – utveckling och effektivi-
sering av verksamhetsstödet. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2013–2014 med plan för 2015–2016, gav 
kommunfullmäktige i juni 2012 uppdrag till kommunstyrelsen att 
effektivisera verksamhetsstödet i Sundsvalls kommun. Den beslutade 
effektiviseringen ska 2013 uppgå till 12,5 miljoner kronor och 2014 
ytterligare 7,5 miljoner kronor. Detta innebär en total effektivisering på 
20 miljoner kronor. 
 
För att ta fram förslag till effektivisering av verksamhetsstöd etablerade 
kommundirektören på uppdrag av kommunstyrelsen ett projekt med 
alla förvaltningschefer som styrgrupp. Förvaltningschefernas gemen-
samma förslag presenterades för fullmäktige i februari 2013 i rapporten 
”Effektivt verksamhetsstöd”. 
 
Under 2013 har arbetet med att genomföra de beslutade effektiviser-
ingarna genomförts. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till första att-satsen, men avslag på 
andra att-satsen, det vill säga: 
 
att förklara uppdraget avslutat. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, och det 
är Annelie Luthmans (FP) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-03-18, § 50 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-02-25, § 25 
 
– – – – 
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KS-2014-00180 
 

§ 131 Revidering av lokala föreskrifter enligt 
miljöbalken 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revidering av Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för 

Sundsvalls kommun i enlighet med miljönämndens förslag 
2014-02-12, § 15. 

Bakgrund 
Miljöbalken ger kommuner rätt att inom vissa områden fatta beslut om 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Sunds-
valls kommun har antagit sådana föreskrifter. Nu föreslår miljönämnd-
en att föreskrifterna uppdateras. De viktigaste ändringarna är regelför-
enklingar gällande tillstånds- eller anmälningsplikt för avloppsordning, 
toalett, värmepump och djurhållning. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 14 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-05 
• Miljönämndens protokoll, 2014-02-12, § 15 
• Miljökontorets skrivelse, 2014-01-08 
– – – – 
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KS-2013-00991 
 

§ 132 Ändrade sammanträdesdagar år 2014 på 
grund av lagändring 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra datumet för plan- och utvecklingsutskottets samt finans- 

och näringslivsutskottets sammanträde från den 28 oktober till 
den 21 oktober 2014. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra datumet för kommunfullmäktiges konstituerande 

sammanträde från den 3 november till den 27 oktober 2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att datumet för plan- och utvecklingsutskottet och 
finans- och näringslivsutskottets sammanträden i oktober samt kommun-
fullmäktiges konstituerande sammanträde 2014 ändras. Orsaken till detta 
är en lagändring som trädde i kraft den 1 februari 2014 om att nya 
fullmäktige tillträder den 15 oktober. Tidigare var tillträdesdatumet den 1 
november. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-14 
– – – – 
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KS-2013-00442 
 

§ 133 Motion (V) för en tillgänglig lekplats 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunfullmäktige ska besluta 

- att tillgänglighetsanpassa en lekplats i centrala Stenstan 
- att ta fram en tillgänglighetsplan för att utveckla lekplatserna i 

hela kommunen. 
 
Koncernstaben föreslår att motionen ska förklaras besvarad genom 
SBK:s pågående arbete med tillgänglighetsanpassning av kommunala 
lekplatser. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) och Peder Björk (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag, dels Kim G Ottossons (V) och Peder 
Björks (S) förslag. Han ställer dessa två mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 17 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-29 
• Stadsbyggnadskontorets ordförandebeslut, 2013-10-09 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-10-04 
• Motion (V) för en tillgänglig lekplats, 2013-05-27 

 
– – – –  
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KS-2013-00964 
 

§ 134 Motion (FP) om ett öppnare fullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I en motion föreslår Stefan Falk (FP) och Maria Lilja (FP) att kommun-
fullmäktige beslutar att ”införa en ordning i kommunfullmäktige där 
ersättarna får delta i fullmäktiges debatter och överläggningar”. 
 
Koncernstaben har bedömt att det skulle kunna vara genomförbart att 
ge ersättare som inte tjänstgör yttranderätt i kommunfullmäktige, och 
att förslaget även skulle kunna ha positiva effekter, och föreslår därför 
att motionen ska bifallas. 

Överläggning och beslutsgång 
Stefan Falk (FP), Linnéa Kjellman (C), Sverker Ottosson (MP) och Hans 
Brynielsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Jörgen Berglund (M), Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar 
avslag på motionen. 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Stefan Falks 
(FP) med fleras förslag om bifall till motionen och dels Jörgen Berglunds 
(M) med fleras förslag om avslag på motionen. Han ställer dessa mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Stefan Falk (FP), Annelie Luthman (FP), Sverker Ottosson (MP), 
Linnéa Kjellman (C) och Hans Brynielsson (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 18 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-26 
• Motion (FP) om ett öppnare fullmäktige, 2013-12-16 
 
– – – – 
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KS-2013-00815 
 

§ 135 Motion (SD) om att flytta mobbaren - inte 
offret 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där motionären yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta att 

• ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten 
att inrätta ett system för att flytta elever som mobbar andra 

• rikta en uppmaning till kommunens rektorer att i enlighet med 
gällande lagstiftning som praxis använda sig av möjligheten att 
hantera mobbning, för att därigenom visa att man menar allvar 
med likabehandlingsplanen och intentionen att ingen elev skall 
behöva utstå mobbning 

• i styrdokument tillse att kommunen i enlighet med gällande 
lagstiftning inför som praxis att mobbande flyttas till andra 
studiegrupper 

om ingen av ovanstående att-satser anses fungera, uppdra åt kommun-
styrelsen att hantera frågan på ett sådant sätt att frågan skyndsamt kan 
behandlas i syfte att i enlighet med gällande lagstiftning införa en 
praxis om att aktivt utnyttja den lagliga möjligheten att flytta mobbande 
elever. 
 
Koncernstaben föreslår att motionens samtliga yrkanden 
avslås.Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 19 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-24 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-01-29, § 10 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2014-01-03 
• Motion (SD) om att flytta mobbaren – inte offret, 2013-10-23 

 
– – – – 
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KS-2013-00972 
 

§ 136 Motion (SD) Ge barnen ljuset åter 

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

Bakgrund 
I en inlämnad motion från Sverigedemokraterna yrkar motionären att 
kommunfullmäktige ska besluta  

• att Sundsvalls kommun omedelbart tillsätter en utredning om 
vilka gator kommunen släckt ned belysningen där det finns 
barnfamiljer som drabbats av nedsläckta vägar, 

• att Sundsvalls kommun i MRP arbetar in medel till belysning på 
de enskilda vägar kommunen släckt belysningen där det finns 
barnfamiljer boende så att dessa kan känna sig trygga i samband 
med att barnen går till och från skolbuss eller skola 

• att Sundsvalls kommun visar respekt för överenskomna avtal 
mellan kommunen och boende angående vägbelysning på 
enskilda vägar. 

 
Ärendet utgör ett förslag till beslut på motionen. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 20, 

separat utskickad via e-post 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-05 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-02-26, § 45 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-02-04, reviderad  

2014-02-18 
• Motion (SD) – Ge barnen ljuset åter, 2013-12-05 
 
– – – – 
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KS-2013-00930 
 

§ 137 Motion (SD) om att införa avgiftsfri parkering 
i centrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens tre första yrkanden, samt 
  
att förklara motionens fjärde yrkande besvarat. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att  

• ”utreda möjligheten att införa P-skiva i centrala Sundsvall för 
att underlätta tillgängligheten till handel i Sundsvalls stenstad, 

• i utredningen ta fram lämpliga platser att införa P-skiva så att 
det underlättar för medborgarna att handla i stenstaden,  

• Avgiftsfri parkering med P-skiva gäller minst 2 timmar under 
tiden 08.00-16.00 på vardagar övrig tid fritt,  

• pendlarparkeringar skall finnas där man mot avgift kan stå 
under en längre tid”.  

 
Ärendet är koncernstabens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 21 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-02-26, § 46 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-02-04, reviderad  

2014-02-18 
• Motion (SD) om att införa avgiftsfri parkering i centrum,  

2013-11-29 
 

– – – – 
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§ 138 Motion (S) angående inrättande av en social 
investeringsfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen så tillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag 

att utreda införandet av en social investeringsfond i Sundsvalls 
kommun som syftar till att stödja förebyggande insatser mot 
långvarig arbetslöshet och social utsatthet, 

  
att utredningen ska inkludera frågan om FATI – medlens (Före-

byggande Arbete-Tidiga Insatser) roll i sammanhanget, samt  
  
att utredningen ska lämnas över till kommunfullmäktige för beslut 

senast i oktober 2014. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta att ”ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda införandet av en social investeringsfond i Sundsvalls kommun 
som syftar till att stödja projekt som arbetar förebyggande mot lång-
varig arbetslöshet och social utsatthet bland ungdomar.” 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 22 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-03-05 
• Motion (S) angående inrättande av en social investeringsfond, 

2014-01-20 
 
– – – – 
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§ 139 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen inne-
bär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegerings-
besluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten 
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Delegationsbeslut 
 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 18 mars 2014, §§ 47-48 
och 51 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 18 mars 2014, §§ 26-29, 
31 och 34 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 1 april 2014, §§ 10-13, 15 
och 16 

o Finans- och näringslivsutskottet den 1 april 2014, §§ 52-54,  
59 och 61 

 
• Personalärenden (KS-2014-00013) 

 
• Yttrande i Förvaltningsrätten i Härnösands mål nr 310-14, 311-14 – 

Sundsvalls kommun ./. Skattekontoret Jönköping, Skatteverket 
angående särskild löneskatt på pensionskostnader, daterad  
2014-03-28 (KS-2013-00987) 
 

• Beslut om medel till ”Världens bästa regionala utbildningssystem”, 
daterad 2014-03-26 (KS-2014-00286) 
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• Delegationsbeslut 4 och 5 angående ändring och komplettering av 
attestanter för 2014 (KS-2014-00014) 
 

• Service och tekniks beslut om (upphandling) ramavtal: 
o Vägmarkeringar, dnr UH-2013-405 (KS-2014-00199) 
o Kontorsmöbler, dnr UH-2014-35 (KS-2014-00238) 
 

• Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning hos läns-
styrelsen har beslutats av service- och teknik på följande ställen: 
o Länsstyrelsen i Norrbotten för rovdjursinventering inom Väster-

norrlands län, 2014-03-18 (KS-2014-00258) 
o Svenska McDonald´s, Landsvägsallén 10 i Sundsvalls kommun, 

2014-03-28 (KS-2014-00290) 
 
– – – – 
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KS-2014-00009 
 

§ 140 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Kommunrevisionens skrivelser: 

o 2014-02-28 om ”Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering 
AB” (KS-2014-00241) 

o 2014-02-28 om ”Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB” 
(KS-2014-00240) 

o 2014-03-03 om ”Socialnämnden: Budgetering och prognoser 
2012-2013” (KS-2014-00239) 

o 2014-03-12 om ”Införande av internkontrollreglemente”  
(KS-2014-00253) 

o 2014-03-18 om ”Lekmannarevision Midlanda Flygplats AB” 
(KS-2014-00295, REV-2014-00017) 

o 2014-03-18 om ”Särskild granskning av socialnämndens 
styrning och ledning – underlag för ansvarsprövning”  
(KS-2014-00293, REV-2014-00015) 

o 2014-03-18 om ”Granskning av gränsdragning mellan investe-
ringsutgifter och driftkostnader” (KS-2014-00292, REV-2014-00014) 

 
• Styrelseprotokoll: 

o Midlanda Fastighet AB, 2014-01-08, §§ 1-6 
o Midlanda Fastighet AB, 2014-02-13, §§ 1-17 
o Midlanda Flygplats AB, 2014-01-30, §§ 1-12 
o Midlanda Flygplats AB, 2014-03-14, §§ 1-13 
o Mitthem AB, 2014-03-03, §§ 16-31 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), 2014-02-20, §§ 1-12 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), 2014-03-24, §§ 13-19 
o Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 2014-04-01, §§ 23-27 
o Stadsbacken AB (SBAB), 2014-03-21, §§ 28-37 
o Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU), 

2014-03-17, §§ 51-65 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), 2014-02-20, §§ 8-19 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), 2014-03-24, §§ 20-23 
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• 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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