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Tid Kl. 14.00 – 14.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Erland Solander (M) ersättare för Malin Broström (M) 
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 MariAnne Andersson (MP) ersättare för Sverker Ottosson (MP) 
 Mats Mehlin (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Bodil Hansson (S) ej § 192 på grund av jäv  
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 Tommy Eriksson (S) ersättare för Lena Österlund (S) 
 Leif Nilsson (S)   
 Åsa Ulander (S)   
 Kim G Ottosson (V) ej § 191 på grund av jäv  
    
Ersättare Sven Bredberg (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Christina Nordenö (S) §§ 180 och 192  
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 Claes Stockhaus (V) § 191  
 Annicka Burman (V)   
    
Övriga Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
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Protokollet omfattar §§ 178 - 215 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Bodil Hansson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-04-18 2011-04-20 2011-04-21 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2011-05-16 2011-04-21 - 2011-05-12 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bodil Hansson 
med Leif Nilsson som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00292 
 

§ 178 Kompletteringsbudget 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2011 enligt föreliggande förslag 

daterat 2011-03-23, 
  
att notera att den del i förslaget som avser utökning av kommun-

revisionens ram 2011 med 150 tkr kommer att beredas vid 
presidiekonferensens sammanträde 26 april. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande 
kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda års-
budgeten. Kompletteringsbudgeten ger även möjlighet att revidera 
fastställd årsbudget om nya ekonomiska förutsättningar uppkommer 
under året. 
 
Den del i förslaget som avser utökning av kommunrevisionens ram 
2011 med 150 tkr kommer att beredas vid presidiekonferensens 
sammanträde 26 april. Koncernstaben har vid sin beredning av ärendet 
inarbetat anslaget för att få en totalfinansiering av kompletteringsbudgeten. 

Överläggning 
Peder Björk (S) överlämnar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till kompletteringsbudget 2011 samt yrkar bifall till det samma. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Peder Björk m fl förslag. Han 
ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Tommy 
Eriksson (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 78 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Koncernstabens förslag till kompletteringsbudget 2011, 

2011-03-23 inklusive bilagor 
 

– – – – 
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KS-2010-00723 
 

§ 179 Överföring av återstående medel ur anslag 
till nämnden för arbetsmarknad, vuxen-
utbildning och integration på grund av ökade 
varsel i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att medlen ingår i nämnden för arbetsmarknad vuxen-

utbildning och integration ackumulerade överskott 2011-01-01, 
  
att godkänna redovisningen av utförda åtgärder med anledning av 

extra anslag till nämnden på grund av ökade varsel i kommunen. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 
lämnat en redovisning över medelsförbrukning och åtgärder pga. varsel 
i kommunen. De föreslår finansutskottet att återstående reserverade 
medel får användas vid varselsituationer kalenderåren 2011 och 2012. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-29 § 68 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-11 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

Komplettering av redovisning avseende extra anslag p.g.a. ökade 
varsel och uppsägningar i kommunen 2011-01-25 

• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
protokoll 2010-10-20 § 81 

• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
tjänsteskrivelse 2010-09-24 

 
– – – – 
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KS-2011-00097 
 

§ 180 Försäljning av fastigheten Afrika 5 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att sälja fastigheten Afrika 5 till Bengren Förvaltning AB (GIF 

Sundsvall) för en köpeskilling om 950 000 kronor, 
  
att godkänna köpeavtalet mellan Bengren Förvaltning AB och 

Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer fastigheten 
Afrika 5 till Bengren Förvaltning AB, (GIF Sundsvall), för en 
köpeskilling om 950 000 kronor på villkor enligt träffat avtal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-14 § 156 att återremittera ärendet 
för klargörande av hur mycket föreningen har investerat i fastigheten 
samt för hur hyresavtalet mellan Sundsvalls kommun och föreningen 
ser ut. Koncernstaben har hämtat in den information som kommun-
styrelsen efterfrågat i sin återremiss. 

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Christina 
Nordenö (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 86 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-22 
• Hyresavtal mellan Sundsvalls kommun och GIF Sundsvall  

2008-09-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14 § 156 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-01-19 § 13 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-11-30 inkl. bilagor 
 

– – – – 
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KS-2010-00813 
 

§ 181 Revisionsrapport, kommunstyrelsens 
samordningsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna svar till kommunrevisionen enligt koncernstabens 

skrivelse 2011-03-17. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har genom KPMG genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens samordningsutskott. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om samordningsutskottets verksamhet bedrivs i 
enlighet med gällande direktiv. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottet 2011-04-05 § 32 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-17 
• Kommunrevisionens missiv 2010-12-17 inkl. revisionsrapport om 

genomförd granskning av kommunstyrelsens samordningsutskott, 
daterad 2010-12-13 

 
– – – – 
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§ 182 Linbana/bergbana till Norra berget, MRP-
uppdrag nr 17, 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att möjligheten att etablera en förbindelse mellan Norra berget och 

Åkroken i form av en anlagd stig och trappa utreds i anslutning 
till uppdraget att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat 
på Norra berget, 

  
att frågan om en bergbana tas upp till behandling när området och 

verksamheterna kring Universitetsallén och Åkroken hunnit 
längre i sin utveckling, 

  
att förklara MRP-uppdraget slutfört. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige lade i MRP 2009 ett uppdrag att undersöka 
möjligheten att knyta ihop Norra berget med Åkroken genom en 
linbana/bergbana.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar att bergbanan ska tas 
med i första att-satsen, vilket medför att att-sats två faller.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Bodil Hansson m fl förslag. 
Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Tommy 
Eriksson (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 92 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-12-16 § 131 
• Kultur- och fritidförvaltningens skrivelse 2009-11-12 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport ”Knyt ihop Norra berget 

med evenemangsområdet kring Åkroken genom att exempelvis 
verka för skapandet av en lin-/bergbana”, inkl. bilagor, daterad 
november 2009 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 11 
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§ 183 Rapport avseende antal barn och ungdomar i 
behov av kommunens stöd, MRP-uppdrag 6, 
2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse MRP-uppdrag nr 6, 2009 avslutat. 

Bakgrund 
I mål och resursplan för 2009 fick socialnämnden i uppdrag att inom 
ramen för FATI (Förebyggande arbete – tidiga insatser) kartlägga hur 
många barn och unga som är i behov av kommunens stöd. 
Socialnämnden har överlämnat en rapport innehållande nämnd 
kartläggning. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-29 § 71 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-08 
• Socialnämndens protokoll 2011-01-26 § 15 
• Socialförvaltningens skrivelse 2010-12-16 
• Rapport avseende antal barn och ungdomar i behov av kommunens 

stöd, december 2010 
 
– – – – 
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§ 184 Rapport angående upprustning av kommun-
delscentra, MRP-uppdrag nr 12, 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge ett förnyat uppdrag till stadsbyggnadsnämnden, nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, miljönämnden 
och kultur- och fritidsnämnden under kommunstyrelsens ledning, 

  
att uppdraget innefattar att utreda upprustning av kommundels-

centra utifrån ett utvecklings-, integrations, och folkhälso-
perspektiv, 

  
att godkänna MRP-uppdrag 12 2009 och att uppdraget således är 

avslutat. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
”Föreslå standard för och prioritering av upprustning av kommun-
delcentrum och bostadsområden, utifrån ett utvecklings-, integrations- 
och folkhälsoperspektiv”. För kommundelarna Alnö, Kvissleby, Stöde, 
Liden, Indal, Skönsberg, Njurundabommen, Granlo, Granloholm och 
Matfors samt Ljustadalen och Bredsand har förslag till förbättringar 
formulerats. För Nacksta har bakgrund och nuläge beskrivits. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) lyfter fram att det fortsatta utredningsarbetet ska 
beakta synpunkter från boenden i berörda områden. 
 
Detta ställer sig ordföranden bakom.  
 
Lars Persson (FP) påpekar att det i första att-satsen felaktigt ges 
uppdrag till förvaltningar i stället för nämnder. Kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag med en 
revidering av första att-satsen. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-29 § 72 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-08 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-11-17 § 251 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-09-30 

 
– – – – 
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§ 185 Rapport angående uppdrag på att nöd-
vändiga beslut fattas för att fler parkerings-
platser ska skapas i City-P, MRP-uppdraget 
nr 11, 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen av MRP-uppdrag nr 11, 2009 angående 

att nödvändiga beslut fattas för att fler parkeringsplatser skapas i 
City-P, samt 

  
att förklara MRP-uppdraget slutfört. 

Bakgrund 
I MRP 2009 finns uppdraget att fatta nödvändiga beslut för att fler 
parkeringsplatser ska skapas i parkeringshuset City-P. Uppdraget har 
behandlats av stadsbyggnadsnämnden varefter underlaget vidarebe-
fordrats till koncernstaben för vidare hantering. Koncernstaben konsta-
terar dels att parkeringsutredningen visar att tillgången till korttids-
parkeringar är tillräcklig, dels att Stadsbackenkoncernens ekonomi i 
dagsläget inte bör belastas ytterligare och föreslår därför att redovis-
ningen av uppdraget godkänns, och att uppdraget förklaras slutfört. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottet s protokoll 2011-03-29 § 73 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-08 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-12-15 § 319 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilaga 2010-11-22 

 
– – – – 
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§ 186 Mitthem – byggande av hyres- och ägande-
lägenheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att konstatera att Mitthem AB:s bolagsordning och ägardirektiv inte 

ger bolaget möjlighet att bygga ägandelägenheter, 
  
att uppmana Mitthem AB att utreda huruvida det finns marknads-

mässiga möjligheter att enbart bygga hyresrätter på Norra Kajen.
 
Bakgrund 
Mitthems styrelse planerar att påbörja byggnation av Norra Kajen 
genom ett projekt där produktion av hyresrätter kombineras med 
produktion av ägandelägenheter och kontor. 
 
I detta inledande skede gäller frågan kommunfullmäktiges ställnings-
tagande till om Mitthems bolagsordning och ägardirektiv ger bolaget 
möjlighet att bygga ägandelägenheter.  

Överläggning 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag samt på samma 
protokollsanteckning som lämnades vid finans- och näringslivsutskottets 
behandling av ärendet. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Leif Nilssons yrkande. 
 
Ordföranden beviljar protokollsanteckningen. Han konstaterar därefter 
att det finns två förslag till beslut, dels finans- och näringslivsutskottets 
förslag och dels Leif Nilsson m fl förslag. Han ställer proposition på 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Tommy 
Eriksson (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
"Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bifaller koncernstabens förslag 
då vi anser det viktigt med hyresrätter på Norra kajen, vilket möjliggörs 
ekonomiskt genom att samtidigt bygga ägandelägenheter. Dessutom är 
det viktigt att Sundsvalls kommun, via Mitthem, är med och öppnar 
upp byggandet i denna nya stadsdel. Även om bolagsordning och ägar-
direktiv möjliggör för Mitthem att bygga ägandelägenheter ser vi detta 
som ett undantag och att Mitthem även i fortsättningen ska koncentrera 
sin verksamhet till hyresrätter." 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 79 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Mitthem AB:s PM ”Vad är egentligen ägarlägenheter” 2011-03-10 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 42 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 17 
 

 
 
KS-2011-00279 
 

§ 187 ServaNet AB – vidgat ägande 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att Ånge kommun, Sundsvall Elnät AB samt Härnö-

sand Miljö och Teknik AB samverkar i ServaNet AB för drift av 
stadsnätsverksamheten, 

  
att godkänna aktieägaravtal för denna samverkan enligt förslag 

daterad 2011-03-14. 
 
Bakgrund 
ServaNet AB är ett till 80 % delägt bolag inom Stadsbackenkoncernen, 
Härnösand Energi och Miljö AB äger resterande 20 %. När ServaNet 
bildades var intentionen från ägarna att ytterligare kommuner skulle 
kunna bli delägare och Ånge kommun har anmält intresse för att gå in 
som delägare i ServaNet AB. Parterna har kommit överens om inträdes-
villkoren, och villkoren för ägarna regleras i ett aktieägaravtal. Det 
utökade delägarskapet ska ske genom en nyemission av 247 aktier till 
ett värde av 247 tkr. Efter nyemissionen blir ägarstrukturen Sundsvall 
74 %, Härnösand 20 % och Ånge 6 %. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 80 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Förslag till aktieägaravtal 2011-03-14 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-03-23 § 135 
• ServaNet AB:s skrivelse 2011-03-14 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-03-16 
• ServaNet AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• Sundsvall Elnät AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• Sundsvall Energi AB:s styrelseprotokoll 2011-03-07 
• ServaNet AB:s bolagsordning 2009-03-30 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 18 
 

 
 
KS-2011-00280 
 

§ 188 Östermalm 1:4 i Sundsvall AB – ändrad 
bolagsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra bolagsordningen för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB i 

enlighet med förslag daterat 2011-03-21. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB har efter beslut i 
kommunfullmäktige 2010-12-20 § 45 förvärvat bolaget Östermalm 1:4 
i Sundsvall AB innehållande fastigheten Östermalm 1:4. 
 
Bolagsordningen för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB behöver anpassas 
till övriga bolag inom Stadsbackenkoncernen vad gäller bland annat 
räkenskapsår, fullmäktiges ställningstagande innan viktiga beslut, val 
av lekmannarevisor och ändring av bolagsordning. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 81 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-23 
• Koncernstabens förslag till bolagsordning 2011-03-21 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-03-23 § 136 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-03-16 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 19 
 

 
 
KS-2011-00293 
 

§ 189 Bokslut år 2010 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, efter korrigering av sifferunderlaget, lägga Årsredovisningen år 

2010 för Sundsvalls kommuns stiftelser till handlingarna.  

Bakgrund 
Bokslut år 2010 för Sundsvalls kommuns stiftelser utgörs av samman-
ställning bestående av huvudbok, balansräkning, resultaträkning, 
sammanställning över stiftelsernas egna kapital med angivande av 
respektive stiftelses ändamål samt årsredovisning år 2010 för stiftel-
serna gemensamt. Separat årsredovisning upprättas för respektive 
stiftelse och utgör underlag för revision. 

Överläggning 
Sekreteraren informerar om smärre korrigeringar av sifferunderlaget i 
bokslutet.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 83 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Koncernstabens rapport ”Sammanställning 2010 – Sundsvalls 

kommuns Stiftelser” 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 20 
 

 
 
KS-2011-00195 
 

§ 190 Årsredovisning 2010 för Korsta Oljelager AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB 

följer revisorns förslag och röstar för att 
- fastställa resultat- och balansräkning 
- behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättel-

sen, samt 
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 
2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 58 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28 
• Granskningsrapport för år 2010 gällande Korsta Oljelager AB 

2011-03-14 
• Revisionsberättelse för 2010 gällande Korsta Oljelager AB  

2011-03-29 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 21 
 

 
 
KS-2011-00199 
 

§ 191 Årsredovisning 2010 för Scenkonst Väster-
norrland AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Scenkonst i Västernorrland 

AB följer revisorns förslag och 
 
– fastställer resultat- och balansräkning, 
– behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättel-

sen, samt 
– beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

Bakgrund 
Scenkonst i Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2010 
till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har avlämnat en revisions-
berättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en gransknings-
rapport. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få 
del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning 
av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Jäv 
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Claes 
Stockhaus (V). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 84 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-16 
• Årsredovisning 2010 för Scenkonst i Västernorrland AB 

2011-01-18 
• Revisionsberättelse för 12010 gällande Scenkonst i Västernorrland 

AB 2011-02-08 
• Granskningsrapport för 2010 gällande Scenkonst i Västernorrland 

AB 2011-02-28 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 22 
 

 
 
KS-2011-00198 
 

§ 192 Årsredovisning 2010 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstför-

bund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, 

  
att fastställa årsredovisning 2010 för Medelpads Räddningstjänst-

förbund. 

Bakgrund 
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat  
sin årsredovisning för 2010 till medlemskommunerna. Förbundets 
revisorer har överlämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av 
Christina Nordenö (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 85 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-15 
• Årsredovisning 2010 för Medelpads Räddningstjänstförbund  
• Revisionsberättelse för 2010 gällande Medelpads Räddnings-

tjänstförbund 2011-03-11 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 23 
 

 
 
KS-2010-00205 
 

§ 193 Reviderad förbundsordning för finansiella 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Samordningsförbun-

det i Sundsvall enligt förbundsstyrelsens förslag 2010-11-19, § 69. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har översänt ett förslag till ny för-
bundsordning, vilken förbundsstyrelsen föreslår förbundsmedlemmarna 
godkänna. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 89 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-16 
• Samordningsförbundets protokoll 2010-11-19 § 69 
• Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet i 

Sundsvall 2010-11-19 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 543 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 24 
 

 
 
KS-2011-00302 
 

§ 194 Antagande av förslag till fördjupad över-
siktsplan för Birstaområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att enligt 4 kap 11§ i PBL anta förslaget till fördjupad översiktsplan 

för Birstaområdet samt 
  
att enligt 6 kap 16§ i MB offentliggöra den särskilda samman-

ställning av MKB-processen som har upprättats. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för Birsta handelsområde och industriområde. En orsak till beslutet är 
att reglera omfattningen av handelsområdet samt industriområdet. 
Dessutom behövs en strategi för trafiken i området för: gång, cykel, 
bussar, bilar och transporter. Även en del andra frågor såsom skyltning 
samt viss gestaltning behöver en gemensam hantering för hela området. 

Överläggning 
Erland Solander (M) påpekar felaktigheter i texten på sidan 32 i antag-
andehandlingens konsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsen enas om 
att korrigerade handlingar ska bifogas kommunfullmäktiges kallelse. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-04-05 § 29 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Antagandehandling Fördjupad översiktsplan Birstaområdet inkl. 

miljökonsekvensbeskrivning 2011-03-01 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 25 
 

 
 
KS-2011-00272 
 

§ 195 Återställande av avfallsupplag – fastställande 
av plan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att stadsbyggnadsnämnden får ianspråkta medel för återställande av 

gamla avfallsupplag, under åren 2011-2021, enligt plan 
upprättad av stadsbyggnadskontoret 2011-01-13. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat en plan för återställande av gamla 
avfallsupplag i Sundsvalls kommun. Planen har utgjort underlag för 
den avsättning på 124,0 mkr som gjorts i bokslutet för 2010. Kommun-
fullmäktige har att fastställa planen som sträcker sig fram till 2021. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 87 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Stadsbyggnadskontorets PM ”Återställning av avfallsupplag” 

2011-01-13 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 26 
 

 
 
KS-2010-00620 
 

§ 196 Fördubblat kollektivtrafikresande – läges-
redovisning och projektplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna projektplanen för projektet Fördubblat kollektiv-

resande i Sundsvall. 

Bakgrund 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31 § 327 inleddes våren 
2008 ett utökat samarbete mellan Sundsvalls kommun, Västernorrlands 
Trafik AB och Busslink i Sverige AB (nu Keolis Sverige AB). Syftet 
med projektet är att utveckla kollektivtrafiken och att med 2007 års 
resande som utgångspunkt nå ett fördubblat resande till 2015 genom en 
gemensam kraftansamling. En uppdaterad projektplan för 2011 har 
tagits fram och godkänts av projektets styrgrupp. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-03-31 § 32 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Koncernstabens projekt- och kommunikationsplan ”Fördubblat 

kollektivt resande i Sundsvall 2011” 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 27 
 

 
 
KS-2011-00165 
 

§ 197 Eventuell ändring av genomförande och 
finansieringsavtal avseende järnvägsutred-
ning delen Sundsvall-Härnösand, svar på 
skrivelse från Timrå kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala att Sundsvalls kommun anser att det via en fördjupad 

förstudie eller motsvarande bör prövas om bortvalt alternativ 
UA Nord (väst) skall ingå i kommande järnvägsutredning, 

  
att uttala att planering för dubbelspårsutbyggnad skall gälla för hela 

sträckan Sundsvall – Härnösand, 
  
att under förutsättning av Trafikverkets besked om möjlighet att i 

fördjupad förstudie utreda UA NORD (väst) ställa sig positiv till 
att denna studie finansieras via de medel som avsatts för järn-
vägsutredningen och att avtalet justeras samt 

  
att de avtalsjusteringar som detta ärende orsakar skall innefatta 

skrivningar om att kommunerna skall avvakta järnvägsutred-
ningens resultat innan något alternativ förordas i den kommu-
nala översiktsplaneringen. 

Bakgrund 
I Timrå kommun har Moderaterna lämnat en motion till kommunfull-
mäktige med begäran om att en kommande järnvägsutredning för 
sträckan Sundsvall-Härnösand skall kompletteras med ett alternativ 
som kallas för UA Nord (väst). Eftersom ett genomförande- och 
finansieringsavtal upprättats och undertecknats av Trafikverket, Läns-
styrelsen i Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, Härnösands 
kommun, Sundsvalls kommun och Timrå kommun så har Timrå ställt 
några frågor till övriga avtalsparter med anledning av motionen. 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 28 
 

 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-03-29 § 26 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-14 
• Bilaga kartillustrationer Ådalsbanan 
• Missiv från Timrå kommun ”Eventuell ändring av genomförande- 

och finansieringsavtal avseende järnvägsutredning delen Sundsvall-
Härnösand” inkl. bilagor, daterat 2011-02-03 

• Genomförande- och finansieringsavtal för finansiering av 
järnvägsutredningen delen Sundsvall-Härnösand, Trafikverket, 
dokumentdatum 2010-12-22 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 29 
 

 
 
KS-2010-00822 
 

§ 198 Ledningskommitté för kommunalt  
partnerskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning att Sundsvalls kommun beviljas finansiering 

för Kommunalt Partnerskap med Ulundi, Sydafrika, utse 
ledningskommitté enligt förslag, 

  
att berörda förvaltningar och bolag utser de medarbetare som ska 

delta i samverkansprojekten och ansvarar för eventuella 
överskjutande kostnader. 

Bakgrund 
Finansutskottet i Sundsvalls kommun, beslutade 2010-10-11, § 1040, 
att kommunen ska verka för att ett treårigt samverkansavtal tecknas 
med Ulundi, Sydafrika inom de ramar som ICLD´s program 
Kommunalt Partnerskap ger. Beslutet förutsatte att motsvarande beslut 
tas av kommunledningen i Ulundi, samt att ICLD´s finansiering täcker 
samtliga omkostnader för kommunens deltagande. 
 
Kommunledningen i Ulundi har tagit motsvarande beslut. Inledningsvis 
vill de prioritera projekt kring avfallshantering, ungdomars fritid och 
även samverka kring former för att stärka besöksnäringen. Vid 
ansökningstillfället mars -11, ansökte Sundsvalls kommun om 
finansiering av projekt kring avfallshantering. 
 
Om ansökan beviljas, ska samverkanskommunerna bilda var sin 
ledningskommitté, som tillsammans ska fungera som styrgrupp under 
samverkansperioden. Ledningskommittén ska bestå av företrädare för 
majoriteten och oppositionen. Ledande tjänstemän ska också ingå. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) föreslår att representationen utgörs av två från 
koalitionen och en från oppositionen. 
 
João Pinheiro (S) meddelar att oppositionen återkommer med förslag 
på representant. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 30 
 

 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-03-29 § 27 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-25 
• Letter of intention to be in partnership with Sundsvalls 

municipality, 2010-10-14 
• Resumé av förstudie “Kommunalt partnerskap” mellan Sundsvalls 

Kommun och the municipality of Ulundi, Sydafrika 
• Proposed partnership between Sundsvalls kommun and Ulundi 

municipality 2010-05-14 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 31 
 

 
 
KS-2010-00655 
 

§ 199 Ansökan om medfinansiering av Läns-
turismen Västernorrland 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Kommunförbundet Västernorrland totalt 320 000 kronor 

för genomförande av projektet Länsturismen Västernorrland, 
samt 

  
att medlen ska belasta anslaget för näringslivsverksamhet, mark-

nadsföring och turism. 

Bakgrund 
Kommunförbundet Västernorrland har ansökt om medfinansiering av 
”Länsturismen Västernorrland”. Projektet ska under perioden 2011 till 
2014 i avvaktan på förändringar av läns- och regionindelningen driva 
länets övergripande turismfrågor, och fungera som en samordnande 
funktion för länets besöksnäringsaktörer. Inom länet organiseras idag 
besöksnäringen i fem destinationer. Dessa kommer inom ramen för 
projektet ”Destinationsnav Höga Kusten och Sundsvall 2011 – 2012” 
att samlas kring de två sk destinationsnaven Höga Kusten och Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-29 § 74 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-17 
• Projektdirektiv till ”Länsturismen Västernorrland” 

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 32 
 

 
 
KS-2010-00792 
 

§ 200 Ändring av tidsplan angående organisa-
tionsutredning för Sundsvall Business 
Region 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ändra kommunstyrelsens beslut 2010-12-06 § 49 på så sätt att 

organisationsutredning avseende Sundsvall Business Region ska 
redovisas senast 2011-06-30. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-06 att ge Sundsvall Business 
Region i uppdrag att ansvara för kommunens näringslivsservice. 
Kommunstyrelsen gav koncernstaben i uppdrag att återkomma med 
förslag på organisationsform för Sundsvall Business Region senast den 
30 april 2011. Koncernstaben föreslår att förslaget om organisations-
form skjuts upp till juni 2011. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 91 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-15 
 

– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 33 
 

 
 
KS-2011-00262 
 

§ 201 Medfinansiering av projekt Kustvägen 
etapp 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja 400 tkr, varav 200 tkr 2011 och 200 tkr 2012, till projekt 

Kustvägen etapp 2, under förutsättning att övrig medfinansiering 
erhålls, 

  
att medlen belastar anslaget för näringslivsutveckling, marknads-

föring samt turism. 

Bakgrund 
Kustvägen ekonomiska förening ansöker om 400 tkr från Sundsvalls 
kommun för projekt Kustvägen etapp 2. Projektet syftar till att genom-
föra förbättringar på infrastruktur, information, kvalitetshöjning av 
besöksmål samt entreprenörsutveckling för att vidareutveckla kust-
vägen som destination. Koncernstaben förslår att ansökan beviljas med 
400 tkr och att medlen belastar anslaget för näringslivsutveckling, 
marknadsföring och turism. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 93 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-16 
• Kustvägens ekonomiska förenings ansökan om medfinansiering av 

projektet ”Utveckling av Kustvägen Etapp 2” med bilaga 
inkommen 2011-03-08 

 
– – – – 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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KS-2011-00304 
 

§ 202 Överenskommelse om samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Trafikverket Region 
Mitt 2011 - 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att att överlämna förslaget att godkänna redovisningen om sam-

arbetet enligt överenskommelsen 2005 - 2010 till kommun-
styrelsen utan eget förslag, i avvaktan på kompletterande 
handlingar, 

  
att godkänna föreslagen överenskommelse om samarbete mellan 

Sundsvalls kommun och Trafikverket 2011 - 2014, 
  
att uppdra åt kommundirektören att för Sundsvalls kommuns 

räkning underteckna denna överenskommelse. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun och Trafikverket (f.d. Vägverket och Banverket 
samt vissa delar av SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen) 
Region Mitt tecknade 2005 en överenskommelse om samarbete. 
Tanken var att med gemensam planering och samordning få bättre 
resultat i arbetet att utveckla hållbar trafik och öka trafiksäkerheten. 
 
Överenskommelsen löpte ut under 2010 och har nu utvärderats med 
överlag positivt resultat. Under januari/februari 2011 arbetade parterna 
gemensamt fram ett förslag till förnyad överenskommelse. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-04-05 § 30 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Överenskommelse om samarbete mellan Sundsvalls kommun och 

Trafikverket Region Mitt, 2011-2014 
• PowerPoint-presentation ”Samarbetsöverenskommelse mellan 

Trafikverket och Sundsvalls kommun” 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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KS-2011-00200 
 

§ 203 Regelverk FATI, förebyggande arbete och 
tidiga insatser för barn och ungdomar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till regelverk för FATI enligt koncernstabens 

förslag 2011-03-07, 
  
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2006-01-30 § 585 rörande 

Inriktningsförslag och måldokument gällande samordnat före-
byggande arbete/tidiga insatser för barn och unga. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i MRP 2011 beslutat att avsätta medel till 
FATI, förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och ungdomar, 
under mandatperioden 2011-2014. Det övergripande syftet är att skapa 
goda och trygga uppväxtvillkor. I kommunfullmäktiges beslut står även 
att en översyn av arbetet behöver ske. Kultur & Fritid har under 2009 
och 2010 ansvarat för handläggning och samordning av FATI-arbetet 
och redovisar i PM 2011-03-07 förslag till regler, handläggning och 
bedömningsgrunder för det fortsatta FATI-arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-04-05 § 34 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse 2011-03-22 
• PM FATI – förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och 

ungdomar 2011-03-07 
 
– – – – 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 36 
 

 
 
KS-2011-00301 
 

§ 204 Livsmiljöbokslut 2010 för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Livsmiljöbokslut 2010. 

Bakgrund 
Livsmiljöbokslut 2010 är en sammanfattning och analys av de 
viktigaste insatserna av kommunens arbete för minskad 
klimatpåverkan, god livsmiljö och bättre folkhälsa som gjorts under 
den gångna mandatperioden. Livsmiljöbokslut 2010 har till uppgift att 
ge en bred översikt över de många styrdokument med bäring mot miljö- 
och folkhälsa som enligt fullmäktigebeslut ska följas upp i rapporten. 
 
Kompletterande information och statistik finns i Sundsvalls 
Livsmiljöbarometer som finns tillgänglig på kommunens hemsida. 

Överläggning 
Ordföranden framför tveksamheter till att den tidigare majoriteten ska 
underteckna Livsmiljöbokslutet, vilket föreslogs vid utskottets behand-
ling av ärendet. Han föreslår därför att kommunstyrelsen endast tar 
ställning till Livsmiljöbokslutet och avvaktar frågan om vem som ska 
underteckna det. 
 
Peder Björk (S) påpekar att det Livsmiljöbokslutet inte enbart är för  
år 2010, den utgör även en sammanfattning av hela den föregående 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-04-07 § 34 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Koncernstabens analysrapport ”Livsmiljöbokslut 2010” 
• PowerPoint-presentation med bifogat förslag till revidering av 

s. 39–40 i Livsmiljöbokslut 2010 
 
– – – – 
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KS-2011-00273 
 

§ 205 Klimatmål i energieffektiviseringsstrategin 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunkoncernens arbete med klimatpåverkan ska ingå i det 

fortsatta arbetet med energieffektiviseringsstrategin kopplat till 
energieffektiviseringsstödet. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har sökt och beviljats energieffektiviseringsstöd 
för att arbeta med energieffektivisering i kommunen. För att vara be-
rättigad stödet ska kommunen ta fram en strategi med nulägesanalys 
och förslag på mål och åtgärder för kommunkoncernens egna fastig-
heter och egna transporter. Energieffektivisering innebär även en mot-
svarande minskning i koldioxidutsläpp. Under arbetet med strategin för 
energieffektivisering har vi konstaterat att det finns ett stort värde i att 
samordna energieffektiviseringsarbetet med klimatåtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-04-07 § 35 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
 
– – – – 
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KS-2011-00259 
 

§ 206 Att mötas på nya sätt – utveckling av lokaler, 
teknikstöd, utbildning och support 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstaben får i uppdrag att beställa utveckling av video-, 

telefon- och mötesrum för kommunkoncernen, 
  
att investeringen (800 kkr) finansieras via internlån, 
  
att driftskostnader för tekniken finansieras genom ramjustering från 

förvaltningarna (300 kkr) från och med år 2012, 
  
att kostnaden (1,5 mkr) för att upprusta mötesrummen i kommun-

huset finansieras via en motsvarande höjning av serviceavgiften 
till de hyresgäster som finns i kommunhuset, 

  
att utfallet av satsningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

före utgången av 2012. 

Bakgrund 
Teknik för att stödja distansoberoende möten har utvecklats i snabb takt 
på senare tid. Kommunkoncernens teknik, support och lokaler är idag 
inte utrustade för att stödja de ambitioner som uttrycks i IT-strategi och 
resepolicy. Ett projekt för utveckling föreslås för videokonferens, tele-
konferens och upprustning av mötesrum. Projektet förväntas ge bespa-
ringar i verksamheten då tekniken möjliggör minskade resekostnader 
samt minskad miljöbelastning. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 88 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Koncernstabens rapport ”Förstudie om förutsättningarna för 

kommunens användande av distansoberoende teknik – Vad behövs 
för att få fler distansmöten?” 2008-08-17 

• Koncernstabens ansökan till IT-plan ”Att mötas” 2011-02-17 
 

– – – – 
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KS-2010-00793 
 

§ 207 Projekt Affärsnytta med IT (AmIT) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förlängningen av Projektet affärsnytta med IT för 

kommuner och landsting. 

Bakgrund 
Inom projektet Affärsnytta med IT för kommuner och landsting 
(AmITKL) finns det outnyttjade finansiella resurser. Dessa bör an-
vändas av Sundsvalls kommun för att bland annat utveckla e-tjänster 
för att underlätta kommunikationen mellan medborgare och företag och 
Sundsvalls kommun. Projektet är initierat av Kommunförbundet 
Västernorrland men det är Sundsvalls kommun som är projektägare. 
Detta innebär att det är Sundsvalls kommun som ansöker om medel 
från Tillväxtverket för insatser som har genomförts inom ramen för 
projektet, såväl genomförda i Sundsvalls kommun som i andra kommu-
ner som ingår i projektet. Sundsvalls finansiella åtagande med andra 
kommuner regleras via ett samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-04-05 § 90 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-10 
• Koncernstabens ansökan om förlängning av AmIT-KL 2011, 

2011-02-11 
• Samverkansavtal – Affärsnytta 2011-02-11 inklusive bilagor 
 

– – – – 
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KS-2010-00259 
 

§ 208 Utredning om lämplig driftform för kommu-
nens IT-verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utveckla kommu-

nens styrmodell för IT ur ett kostnads- och nyttoperspektiv, 
  
att nuvarande driftsform för kommunens IT-verksamhet ska kvarstå 

tills vidare samt 
  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt verka för att sam-

arbetet gällande IT, drift och förvaltning, utvecklas och forma-
liseras i Sundsvallsregionen i enlighet med av fullmäktige an-
tagen IT-strategi för kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Den jämförelsestudie som har genomförts visar att IT-driften i Sunds-
valls kommun är mest effektiv, kostnadsmässigt sett, bland de med-
verkande kommunerna. Undersökningen visar också att användare, 
såväl chefer som medarbetare, ger högre betyg på IT-drift i Sundsvall 
jämfört med genomsnittet (Umeå, Västerås, Gotland och Sundsvall). 
Jämförelserna med övriga kommuner i studien visar således inga in-
dikationer på att en förändrad driftsform för IT-driften skulle innebära 
några direkta ekonomiska besparingar. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-03-29 § 25 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-09 
• Rapport Benchmark Sundsvall i sammanfattning, IT Optima,  

2011-11-09 
• Kommuners verksamhet kräver mångfacetterat IT-stöd, IT Optima, 

2010-11-04 
 
– – – – 
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KS-2011-00140 
 

§ 209 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohol-
lagen samt tillsyn enligt tobakslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med den justering av rubriken som koncernstaben föreslår, 

fastställa, bifogade av enheten för serveringstillstånd, upprättade 
förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och 
tillsyn enligt tobakslagen, 

  
att taxan skall gälla från och med 2011-05-03 då nuvarande taxa 

skall upphöra att gälla. 

Bakgrund 
Taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och 
tobakslagen har senast varit föremål för revidering under år 2009. 
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige 2009-12-14, § 671. 
 
Riksdagen har antagit en ny alkohollag, vilken trätt i kraft 2011-01-01. 
Genom den nya lagen har reglerna för serveringstillstånd i viss mån 
förändrats. Behov har därför uppkommit att revidera gällande taxa i den 
del den avser avgifter kopplade till alkohollagen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottet 2011-04-05 § 94 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-25 
• Socialnämndens protokoll 2011-01-26 § 9 
• Socialtjänstens skrivelse 2010-12-08 med bilagor 

 
– – – – 
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KS-2011-00266 
 

§ 210 Verksamhetsplan för koncernstaben 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna verksamhetsplan för koncernstaben 2011, daterad 

2011-03-21. 

Bakgrund 
När kommunstyrelsen fastställde sin mål och resursplan för 2011 fick 
koncernstaben i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan, som skulle 
utgå från mål och resursplanen. Verksamhetsplanen tillställs nu 
kommunstyrelsen för godkännande och kvittering. Detta inom ramen 
för det nya arbetssätt för nedbrytning och kvittering, som 
kommunstyrelsen prövar 2011. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-04-07 § 36 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-21 
• Koncernstabens rapport ”Verksamhetsplan för koncernstaben 

2011”, 2011-03-21 
 
– – – – 
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KS 159/09  030 
 

§ 211 Motion (KD), (M), (FP) och (C) angående Fritt 
val - att kunna välja 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen skall anses besvarad genom av kommunfullmäktige 

antagna riktlinjer för konkurrensutsättning. 

Bakgrund 
Kristdemokraterna, Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna 
och Centerpartiet (Allians för Sundsvall) yrkar i en motion att 
• Sundsvalls kommun inför valfrihetssystem för omvårdnadstjänster 

enligt den nya lagen LOV 
• En ansökan görs till Socialstyrelsen om att få ta del av stimulans-

bidraget för att förbereda införandet av valfrihetssystem i kommu-
nen. 

 
Enligt motionärerna är möjligheten att kunna påverka vård och omsorg 
ett av de allra viktigaste kriterierna på livskvalitet. Att öka valfriheten 
är också ett sätt att öka tillgängligheten, kvalitén och effektiviteten 
inom såväl äldreomsorgen som i stödet till personer med funktions-
nedsättning. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar avslag på motionens första att-sats och 
besvarad till dess andra att-sats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Kim G 
Ottossons och dels plan- och utvecklingsutskottets förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-04-18 44 
 

 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-04-05 § 35 
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-16 
• Socialnämndens protokoll 2009-05-13 § 88 
• Socialtjänstens skrivelse 2009-04-29 
• Motion från (KD), (M), (FP) och (C) om ”Fritt val – att kunna 

välja”, daterad 2009-02-24 
 
– – – – 
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KS-2011-00208 
 

§ 212 Verkställighet av beslut avseende motion 
(M),(FP), (C) och (KD) "Välj en kommunal 
skola" 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna, 
  
att notera att genomförandet av det i Mål och resursplan för 2011 – 

2012 med plan för 2013 och 2014 lämnade uppdraget 12, Fritt 
skolval ska återrapporteras på det sätt som fastställts i kommun-
fullmäktiges beslut 2010-12-20 § 37. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 att bifalla en motion från 
(M), (FP), (C) och (KD); ”Välj en kommunal skola”. Barn- och utbild-
ningsnämnden fick då i uppdrag att utreda hur ett förändrat skolvals-
system skulle kunna införas. Målet var ett införande hösten 2010. Barn- 
och utbildningsnämnden har genomfört utredningen, men har beslutat 
att fördjupa analysen varför införandet skjuts fram. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-04-05 § 36 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-15 
• Barn- och utbildningsförvaltningens PM 2011-02-11 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-03-25 § 27 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2009-03-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-15 § 599 
• Motion från (M), (FP),(C) och (KD) om ”Välj en kommunal 

skola”, daterad 2011-02-11 
 
– – – – 
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KS-2011-00412 
 

§ 213 Val av ledamot till Intresseföreningen 
Norrtågs styrelse 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Sverker Ottosson (MP) till ledamot i Intresseföreningen 

Norrtågs styrelse. 

Bakgrund 
Intresseföreningen Norrtåg har som övergripande målsättning att 
utveckla en regional dagtågstrafik och skapa förutsättningar för 
effektiva godstransporter i hela Norrland. Arbetet sker utifrån ett 
politiskt perspektiv. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår Sverker Ottosson (MP) till ledamot i Intresse-
föreningen Norrtågs styrelse. 
 
– – – – 
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§ 214 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
• Ansökan om tillstånd till allmänna kameraövervakningar hos 

o Swedbank AB, uttagsautomat placerad utmed fasaden på 
Betselvägen 4 i Bergsåker, Sundsvalls kommun (KS-2011-00217) 

o Swedbank AB, uttagsautomat placerad i affärsgallerian Birsta 
City i Sundsbruk, Sundsvalls kommun (KS-2011-00216) 
 

• Yttrande angående ansökningar om bygdeavgiftsmedel 2011 från 
Ljungan och Indalsälven i Sundsvalls kommun (KS-2011-00019) 
 

• Beslut fattade av kommundirektören om 
o Stöd till förstudie Affärskraft E4 (KS-2011-00270) 
o Stöd till projektet Sociala medier – kommunikation och lärande 

inom organisationer (KS-2011-00374) 
o Utveckling av Birsta som tillväxtmotor (KS-2011-00373) 

 
• Begäran om utlämnande av vissa allmänna handlingar i genomförd 

upphandling av realtidssystem (KS-2011-00121) 
 

• Kommunstyrelsens yttrande över Järnvägsplan Kubikenborg –
passage över E4, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län  
(KS-2011-00172) 
 

• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott 
o Finans- och näringslivsutskottet den 29 mars och 5 april 2011 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 29 mars och 5 april 2011 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 31 mars och 7 april 2011 

 
• Beslut om bidrag till Omställningsinsats – Program för kommun-

anställda i ”starta eget”, Företagslotsen (KS-2010-00821) 
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• Beslut fattade av service- och teknikförvaltningen (upphandling): 

o Ramavtal - Byggnadsantikvarie, dnr UH-10-66 (KS-2011-00128) 
o Ramavtal - Bevakningstjänster, dnr UH-10-57 (KS-2011-00129) 
o Ramavtal - Arbetskläder, dnr UH-10-12 (KS-2011-00275) 
o Utvärderingsprotokoll - Realtidsinformationssystem, dnr  

UH-09-71 (KS-2011-00130) 
o Yttrande gällande remiss Socialdepartementet EU:s Grönbok, 

dnr S2011/1259/Ru (KS-2011-00161) 
 

• Beslut om ändring av postort i Sundsvalls kommun – delar av 
Sundsbruk kommer att ändras till Sundsvall (KS-2011-00211) 

 
– – – – 
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KS-2011-00014 
 

§ 215 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Rapportering om brister i den interna kontrollen vid utbetalning av 

arvode till förtroendevalda (KS-2010-00641) 
 

• Bolagsprotokoll: 
o Sundsvall Energi AB 2011-01-28 och 2011-02-23 
o Reko Sundsvall AB 2011-02-23 
o Fokusera Utveckling Sundsvall AB 2011-02-23 
o Sundsvall Elnät AB 2011-01-25 och 2011-02-22 
o ServaNet AB 2011-01-25 och 2011-02-24 
o Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB  

2011-02-21 
o Sundsvall Parkera AB 2011-02-21 
o AB Stuvaren i Sundsvall AB 2011-02-21 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall AB 2011-03-01 (bolagsstämma och 

konst. Sammanträde) 
o Sundsvall Logistikpark AB 2011-02-23 
o Stadsbacken AB 2011-03-23 

 
• 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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